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কৃতজ্ঞতা-স্বীকার 
“জনা” নাটক-_কলিকাতা বিশ্বাবিদ্যাঁলয় কর্তৃক বি-এ ও এম্-এ ক্লাসের 

পাঠ্য-গ্রন্থ-বূপে নির্বাচিত হইয়াছে । কলেজের পাঠ্য সাহিত্য-গ্রন্থের 

প্রতি পৃষ্ঠায় ছত্র-সংখ্যার সন্লিবেশ থাকিলে, অধাপনার সময় ছাত্রের 

ও অধ্যাপকের সুবিধা হয় বলিয়া, কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের ( পোষ্টং 

গ্রাজুয়েটের ) অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র এমএ মহাশয় 
'জনা, নাটক এ ভাবে ছাঁপিতে আমাদিগকে পরামর্শ দেন। শুধু 
পরামর্শ নয়, তিনি নিজেই শ্রম শ্বীকার করিয়া! ইহার এ ভাবে ছত্র- 

সন্নিবেশ করিয়! দিয়াছেন। এবং আমাদের শ্রদ্ধেয় সুহৃদ শ্রীযুক্ত 

অমরেন্ত্রনাথ রায় মহাশয় এই নাটকের আগাগোড়া প্রাফ দেখিয়া 
দিয়াছেন। এ-জন্য তাহাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি 

িরিশ-ভবন* 

ই জ্রীঅবিনাশচন্্র গঙ্গোপাধ্যায় 
বাগবাজান্'ফলিক)ত|। 

২%। শ্রাবণ. ১৩৪১ সাল 



জনা 
(০*্পীল্লাপিল্ক ন্বাউ্ ) 

প্রথম অন্ধ 

প্রথম গর্ভাঙ্ক 

টি কক্ষ 

নীলধবজ, অগ্নি, জনা, স্বাহা? প্রবীর ও বিদুষক । 

নীলধবদ । কল্পতরু যদি তুমি দেব বৈশ্বানর, 
দেহ বর, 
যেন নটবর নব-ঘন-কায় 

বাশরী-বয়ান ত্রিভঙ্গিম ঠাম, 

নর-রূপী নারায়ণে পাই দ্রশন । 

অপি । চিস্ত! দুর কর, মহারাজ, 

আশা তব অচিরে পুর্বে 1. 



অগ্রি। 

প্রবীর । 

অগ্নি। 

স্বাহা। 

অগ্নি। 

জনা [ প্রথম অন্ক 

নাহি অন্ত বাসন! আমার, 

যেন অন্তকালে গঙ্গাজলে 

ত্যজি গ্রাণবাযু; 

ভাগীরঘী-পদ্দে মতি রহে চিরদিন ; 

বাল্যকালে মাতৃহীনা আমি-_ রঃ ৫ 

মার কোল চিরদিন করি আকিঞ্চন। 

মম বরে পূর্ণকাম হইবে নিশ্চয়। 

তব যোগ্য বীর-সনে সদ! রণ-সাধ, 

চিরদিন আছে এ বিষাদ, 

সমকক্ষ বীর না! মিলিল ! রঃ ১০ 

বর যদি দিবে, বৈশ্বানর, 

ভূবন-বিজয়ী রথী দেহ মোরে অরি 3 
মরি কিন্বা মারি, 

মিটুক সমর-বাগ্ছা মোর। 

শীত তব পূরিবে বাসনা । *** ১৫ 

তব পদ বিনা, প্রভু, নাহি অন্ত সাধ, 

পতি মাত্র গতি অবলার, 
তর পদে নিরবধি স্থির রহে মতি। 

প্রেমে বাঁধা, প্রণয়িনি, আছি তব পাশে; 
শুন প্রাণেশ্বরি, কহি সত্য করি, ৮১, ২০ 

“্বাহা' নাম যেই না করিবে উচ্চারণ, 
আহুতি গ্রহণ তাঁর কভৃ না করিব। 

ভাব-চক্ষে হের, গুণবতি। 

দানি পূর্বস্বতি,_ 

লক্ষমী-অনার্দন করেছেন অর্পণ তোমায়, :.' ২৫ 
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বনু ভাগ্য মানি” হৃদি-বিলাঁসিনি, 
করিয়াছি সে দান গ্রহণ। 

তুমি বন্থমতী, 
লক্ষ্মী-শাপে কন্তারূপে পাইল! নরপতি ; 
বার বার অবতার হ”য়ে নারায়ণ, রঃ ৫ 

তৰ বক্ষে করিবে ভ্রমণ । 

লক্মী-জনার্দিনে হেরি” সিংহাসনে, 
হয়েছিল সাধ তব মনে-_ 

মাঁধবের রাজীব-চরণ 

ধরিতে হদয়-মাঝে ? তত ১৬ 

ঈর্ধ্যায় মাধব-প্রিয়া দিল! অভিশাঁপ,__ 

'নীলধবজ ঝিয়ারী হইবে । 

কিন্ত, 

বাঞ্চা-পূর্ণকারী হরি কল্পতর-স্তাম, 
কার, প্রতি কু নহে বাম, রা ১৫ 

পৃর্থী-রূপে ধর বক্ষে মাধব-চরণ। 

শুন রাজা, 

প্রজাগণে জনে জনে কিব! দিব বরঃ-- 

নররূপী গীতান্বর আসি এই পুরে, 

পৃরাবেন বাসনা সবার; ৮০ ৬২৩ 

আমিও পবিত্র হব নেছারি শ্রীহরি। 

নিজ নিজ কার্যে সবে করহ প্রস্থান, 

ধ্যানে মম রব সঙ্গোপনে। 

[ অগ্সি ও বিদূষক ব্যতীত সকলের গ্রস্থীন। 
কি হে, তুমি যে ্গাড়িয়ে রইবে? | 



৮ জন! এজ 
সপ (টি কপি পিপি ছি এ পারিস সপ পতি সপ ক ৮ সা শা সিসি পনি তি ৩ শি লি শী পিপি শাস্িশ চি সত ৮৪ পিক লস ভিটে জা আপি সপ জ্সপিিকিি 

বিদ্ু। তোমার ভাব বুঝ ছি। 
অগ্নি। তুমি ত কিছু চাইলে না? 

বিদু। আজ দেখছি, তোমার ভারি বাড়াবাড়ি, হরি নিয়ে ছড়াছড়ি 

তাই হচ্ছে ভয়, কৃষ্ণ দয়াময়, নাম কল্লেই হন উদয়, _কিস্ত যেখানে 

দেন পদীশ্রয়, সেখানে যে সর্বনাশ হয়, এ কথা নিশ্চয় । 

অগ্নি। দুর মূর্খ! 

বিদু। আর কাজ কি দেবতা, তোমার ভাব বুঝে নিয়েছি, তুমিও 
এবার সট্কাচ্ছ। রি ৮ 

অগ্নি। আমি যা করি! তুই কেমন করে রবি যে হরিনাঁমে সর্বনাশ হয়? 

বিদু। আমিই কি একৃল! জানি, তুমিই কি আর জান না? আমায় 
কি পেয়েছ ধান্কাণা,-_ শুন্বে তোমার দয়াময় হরির গুণ-বর্ণনা ? 
পাথর চাপালেন মা-বাপের বুকে, তারপর বুন্দাবনে ঝুকে _ 

গোপ-গোপিনীর হাড়ির হাল, যশোদ! মাগী নাকাল, অবোধ 
রাখাল কেঁদে সারা; নন্দ মিন্সে দিশেহারা ! আর রাধা? তার 
কাদা পারঃ একশ? বচ্ছর দেখলেন আধার এদ্দিকে দয়াময় হরি 
যমুনা-পার, কাণ দেন না কথায় কার যেন কারুর কখনও ২.ধারেন 

নাধার 8 নিন ১৭ 

অগ্নি। আরে ছিঃ ছিঃ, তুই কুষ্ণ-নিন্দ৷ কচ্ছিস্! 
বিদু। ন্বি্দ কেন? তোমার শ্রীহরির গুণ! যেখানে যান-_জালান 

*আগুন? বদি পদার্পণ হ'লো৷ মথুরায়+ অম্নি সেখানে উঠ্লে হায় 
হায়! পরে কৃপাময় হলেন পাগুব-সখা-বেজায় পিরীতঃ রথের 

সারথি হলেন, এক গাড়ে বংশটা খেলেন! তাই ভাবছি, এমন 

স্থখের মাহিম্মতী পুরী, উদয় হয়ে শ্ীহরি না! জানি কি কারখানা- 
টাই কবেন! আমায় যদি বর দাও ত*শোন, বদি সট্কাতে 
»চাঁও ত সট্কাও, স্বাহ! দেবীকে সঙ্গে নাও; যদি হরিগুণ গাও, 
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তোঁমা'র গায়ে জল ঢেলে দেব। ডাঁক্লেই দয়াময় এসে উদয় হবেঃ 

আর রাজ্যট। ছারখার দেবে। 

অগ্নি। তুমি জ্ঞানী, তোমার মুখে এ কথা সাজে না। হরি ভবের 

কাগ্ডারী, চরণ-তরী দিয়ে জগৎ উদ্ধার করেন। যে তার পদাশ্রয় 

পাঁয়। তার ভবের বন্ধন ঘুচে যাঁয়। """ ্ ৫ 

বিদূ। সে বহুকাল থেকে দেখে আস্ছি,_যে ফেরে তার আশে, 

দয়াময় হরি তার নাকে আগে ঝামা ঘষে। 

অগ্নি। না না, তোমার প্রতি হরির বড় ক্রপা) তুমি অচিরে তার 

রাঙ্গ। পায়ে স্থান পাবে। * ৭ 

বিদু। তোমার সাতগুী গে স্থান পাক, তোমার দেবলোক উদ্ধার 

হয়ে যাক। হুতাশন, নির্বাণ হ'য়ে পরম শাস্তি লাভ কর,_- 

আমাদের উপর জুলুম কেন? শোন দেবতা, আমার রাজার প্রতি 

বড় মমতা, ও আমার অন্নদাতা বাপ 3 কৃষ্ণ-ভক্তি দিতে হয়, শেষাশেষি 

দিও, কিন্তু তাড়াতাড়ি যেন হরি দিয়ে বৈকুষ্ঠে পাঠিও না। তা 

নইলে তোমায় সাফ ঝলছি'_-আমি বামুনের ছেলে, হোম ক'রতে 

£তামায় আবাহন ক'রে ঘি”র বদলে জল ঢেলে দেব। *** ১৬ 
অখ্ি। আচ্ছা, তোমার রাজার জন্তে এত দরদ, তোমার আপনার 

দশ! কিছু ভাব না? 

বিদ[। আরে দেবতা, ওই যে তোমার ঠেলায় প+ড়ে বিশ বার হরি 
হরি বুম, একরার নাম ক"যূলে ত'রে যায়! আমার উপায় হত়্ছেঃ 

তোমায় ভাবতে হবে না। ই "** ২১ 

অগ্নি। ধন্ ধন্ত তুমি ছিজোত্তম ! 

হরি-তক্ত তোমা সম নাহি ত্রিতৃবনে। 

হরির মহিমা! তোম! সম কেব! জানে ! 

এক নামে মুক্তি পায় নর়ে, : 



১০ জন! [ প্রথম অক্ক 

এ বিশ্বাস হদে যেই ধরে, 

এ ভব-সাগর গোম্পদ সমান তার। 

হে ব্রাহ্মণ অসামান্য বিশ্বাস তোমার, 

তুমি যার হিতকারীঃ তার কিবা ডর! 

রণে বনে ছুর্গমে সে তরে, 

অন্তে পায় হরির চরণ। " ৬ 

বিদু। যেওনা দেবতা! আমি খুব চটকদার বামুন। আগাগোড়া তা 
বুঝে নিয়েছ, মোগু। পেলেই প্রাণ ঠাণ্ডা হয়! আমায় আর কৃপায় 

কাঁজ নেই; তুমি বল যে রাঁজার কোন ভয় নেই, তারপর লকৃলকে 
জিব বার ক'রে ঘি খাও, আমায় রি দাঁও বা! না দাও ;-_ভাঁল- 

মন্দ একটা ব'লে যাঁও। '" ১১ 

অগ্নি। ব্রাহ্মণ, তুমি যার প্রতি সদয়, তার কোন আশঙ্কা রি | 
বিদু। আমার সদয়-নিদয়ের কথা নয়, তুমি পরিষ্কার বলে যাঁও, রাজার 

কোন ভয় নেই ? দয়াময় হরি এসে তাড়াতাড়ি না উদ্ধার করেন, 
দিনকতক মহারাজের রাজ্য যেন ভোগ হয়। 

অগ্নি। তুমি নিশ্চিন্ত হও, রাঁজার কোন ভয় নেই। ."* ১৬ 
বিদু। তবে দেবতা, তোমায় প্রণাঁম করি, আস্তে আন্তে সরি। 

[ প্রস্থান । 

অগ্নি। ছিজঞজাত্তম অতি বিচক্ষণ । 

[ প্রস্থান । 



দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 

উদ্যান 

মদনমঞ্জরী, বসন্তকুমারী ও সখিগণ। 

সখিগণ ।-_ (গীত) 

নটমল্লার (মিশ্র )--খেম্টা । 

প্রাণ কেমন কেমন করে সঙ্গনি ! 

কেন এল না| গুণমণি। 

ভূলে তো৷ থাকে ন! নই, 

শুকালে! কমল-মাল1 বল এলে! কই, 

কোমল প্রাণে কত সই; ৪০৪ € 

কেন এল না, বল না, আনি গে চল না, 

কিসে রমণী বাঁচে, ধনি, বিহনে হাদয়মণি | 

মদনমঞ্জরী । সখি, আজ আমার কিছু ভাল লাগছে না, আমার প্রাণের 

ভিতর যেন আগুন জ্বল্ছে। তিনি কেন এখনও এলেন না ? 

বসন্ত ।» আমার নয়ন-মণিঃ গুণমণি+ না হেরে প্রাণ কেমন করে; 

কে লো হায় নিদয় হ'য়ে, হৃদয় নিধি রাখলে ধরে। 

যদি সে যত্ব করে, রাখুক ধরে, তায় ত আমার নাইকো মান ) 
বারেক হেরে ফিরে দেব, একবার এনে প্রাণ বাচা না। 

দেখব কেবল চোখের দেখা, তারি রতন থাক্বে তারই ; 
পলকে প্রলয় আমার, না! দেখে কি রইতে পারি? *.. ১৫ 
গুকালে! ফুলের মালা, প্রাণের জালা বাড়লো তত, 

যদি সই না পাই তারে, দেখে জুড়ুই কতক মত। 
সেতো সই নয় লো আমার, মজেছি সই আমায় জেনে, 
বলে দে জানিস্ বদি, কি দিয়ে সই তারে কেনে? 



১২ জনা [ প্রথম অঙ্ক 

বুঝি হায় অযতনে, অভিমানে গেছে চলে ) 

যা লো বা আন্লে! তারে, মিষ্টি ক'রে বুঝিয়ে +লে। 

মদনমঞ্জরী । সত্যি আঁজ-_ 
বসস্ত। সত্যি নয় তকি মিছে? 

ও লো সই, সত্যি বলি, মনের কলি ফুটেছে হায় যারে দেখে ; 

বল না, মন কি বোঝে চোখের আড়ে তারে রেখে? ৬ 

পল বঃয়ে যায় যুগের মত, সে বিনা সব দেখি আধার ; 

আমি তায় আমার জানি, বিকিয়ে পায় হয়েছি তার। 

সে যদি সই, পায়ে ঠেলে, প্রাণে বড় দাগ! লাগে; 

মনে হয়, পর ত সে নর, সে যে আমার প্রাণে জাগে । 

মদনমগ্জরী । সই, 
পরিহ1ঠীস কর পরিহার ! “২ “২, ১২ 

কে জানে লে কেন কাদে প্রাণ; 

যেন হদাগার শুন্ভময় মম, 

যেন কোথা শুনি রোদনের ধ্বনি ! 

কেন লো সঞ্জনি, 

গুণমণি এখন? এলো ন| ? 

নহে সখি, প্রেমের প্রলাপ, ০ ৮০, ১৮ 

ছার প্রেম ক্ষার দিই তায়; 

প্রাণনাথ থাকুন কুশলে, 

নাহি চাই ভালবাসা, মিষ্ট সম্ভাষণ, 

নাহি চাই দরশন তার। 

প্রাণপতি আছেন কুশলে, 

যদি কেহ বলে, ১০০ ও ১০. ২৪ 

যাই চলে নিবিড় অরণ্য-মাঝে ? 



দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ] জনা ১৩ 

বসস্য 

মদনমঞ্জরী। 

সই, নহি আর প্রয়াসী তাহার। 

কেন হ্ৃদ্দিপয্পে উঠে হাহাকার, 
যেন কঙ্কণ খসিয়ে পড়ে, 

সিন্ফুর মলিন যেন শিরে। 
যাও, সখি, যাও-- ৬ টি € 

দেখ*--কোথা প্রাণেশ্বর মম। 

ওই শুন গুন্ গুন্ ধ্বনি, 
যেন কে রমণী কাদে শোকাতুরা। 
সেই স্বরে, এক তারে, কাদে মম প্রাণ! 

সজনী লো! এনে দাও প্রাণেশ্বরে। 1 ১৩ 

ও লো তোর নিত্যি নূতন ঢ 

বালাই বালাই, ছাই মুখে তোর, একি আবার রং! 
অমন কথা বল্বি যদি আর, 

চলে যাব তোর সোহাগের মুখে দিয়ে ক্ষার। 

তোর মনের মুখে নুড়ো জালি, মন নিয়ে তুই থাক্) ১৫ 

আর কি খুজে পাও নি সোহাগ ? এমন সোহাগ রাখ. । 
সই! 
শুন শুন এখন” সে রোদনের ধ্বনি, 

দুরে ক্ষীণন্বরে কাদে কে রমণী। 
ওই শুন, ওই শুন, *** *** ২০, 

প্রাণ আর বুঝাইতে নারি ! 
যাও ত্বরাত্বরি, 

দেখ কোথ। প্রাণের মম। 

ওই শুন? ওই গুন, 

পুনঃ গুন: উঠে মৃহ রোগ) *** ২৫ 



৯৪ 

বনস্ত । 

প্রবীর । 

জন [ প্রথম অন্ক 

কেন কাদে অস্তর আমার! 

কি হলো, কি হলো, 

মন না বুঝাতে পারি; 

বল, সখি, এ কি বিড়স্বনা, 

প্রাণনাথ কেন লো এলো না? *০* ৫ 

চল যাই, দেখি কোথা পাই, 
কোন মতে ধৈর্য্য নাহি মানে মন। 

( নেপথ্যে প্রবীরকে দেখিয়া ) 

আয় লো আয়, 

নিয়ে দু'জনার বালাই আমরা চ”লে যাঁই। 

প্রাণনাথ এলো কি না ভাবছ তাই? ..' ১০ 

একুল! বসে নিরিবিলি চিরকাল ভোগ কর। 

(গীত ) 

হাছির-মিশ্র--ত্রিতালি। 

এলে। তোর প্রাণবধূু এলে! ! 

টেনেছ প্রেমের ডুরি, লুকিয়ে কোথায় থাকবে বল? 

ওলে! এত কি মানা, হাতে ধ'রে কাছে বস! না, 

নইলে সই, বল্বে বধু, সোহাগ জানে ন| ১০ ৮ ১৫ 

ও লে! গরব কিসের তোর, 

যার গরবে গরবিণী কর্ তারে আদর ; 

খাক থাক্ মান তুলে রাখ, মানে কি লে। এল গেল ! 

( প্রবীরের প্রবেশ ) 

কেন প্রাণেশ্বরি, বিমলিনী হেরি 

প্রভাত-সমীরে কমলে নীহার যথা ঝরে, ** ২৪ 



দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ] জনা ১৫ 
সি আন্টি শি সরি সপ বি 

মদনমঞ্জরী। 

প্রবীর। 

সম আপ সি সাপ সস সপ স্টপ লোপ আসন্ন সি আজ সাস্সটিি | শশী প্রি 

কেন আখি-জল ঝরে অবিরল, 

কেন বিধুমুখে হাঁসি না নেহারি? 
কেন লো৷ করেছ অভিমান? 

বিলম্বে কি ব্যাকুল হয়েছ? 

অন্তরে অন্তরে চাদমুখ তোমার বিহরেঃ :"' ৫ 

তোরই তরে দেরী এত। 

মু আখি-জল, মন-প্রাণ হতেছে বিকল, 

তোল মুখ, হেসে কথা কও, 

কেন অধোমুখে রও ? 

পায়ে ধরি মান ভিক্ষা দাও । ৮১, ১০ 

রাঁখ রাখ মিনতি আমার, 

প্রাণনাথ, কত বশ ! বুঝিতে না পারি, 

কেন আখি-বারি সম্বরিতে নারিঃ 

তুমি পাশে 
তবু কেন হুতাশে পরাণ কাদে ? ** ১৫ 

বল বল কি হলো আমার ! 

বিলম্ব যে-হেতু মম, শুন লে! প্রেয়সি,_- 
রাজপথে করিতে ভ্রমণ, 

সর্বব-নুলক্ষণ তুরঙ্গম হেরিলাম ধায় দুরে, 
তখনি অমনি তোমারে পড়িল মনে । "* ২১ 

মনোহর বাজী, 
নেচে চলে ফুল-ছারে লাজ 

সাধ হলে ধরে আনি দিব তোরে। 

ধাইলাম অশ্ব ধরিবারে। 

হাওয়ায় হারার বলবান্ হয়, ৮** ২৫ 



৯১৬ 
স্শিদশ সদপাসিটা লা গ্ণী লািল দি তি পাশ 

মদনমঞ্জরী । 

প্রবীর। 

মদনমঞ্জরী | 

জনা | প্রথম অস্ক 
এ শীগিলাপসিছ পন লি শি শী তত শট পপি পি পাশ স্টিপতি প্লান শি শি পিষ্ট পস্িন ৬ পপি ভি ৬ পাশ শশা সপ জী ঝ, পর পিসি পা 

ছুটিলাম পাছে পাছে তার ; 

শ্রমজল ঝরে অনিবার, 

তবু পাছে ধাই তার? 

পাছে করি বহু বনরাজী-_ 
ধরিলাম বাজী, 2 5৪৪ € 

আনিয়াছি আদরে তোমারে দিতে । 

আচম্থিতে কোথা হ'তে এলে! হেন হয়? 

ভয় হয়--মায়া ত এ নয়! 

চিন্ত! ত্যজ স্থবদনি, মায়! ইহা নয়। 

অশ্ব-ভালে রয়েছে লিখন__ ১ ১০ 
অশ্বমেধ বজ্জে ব্রতী রাজা যুধিষ্ঠির, 

বজ্ঞ-অশ্ব দেশে দেশে ফেরে, 

অর্জুন রক্ষক তার। 

লিখিয়াছে অহঙ্কারে,-- 

“ঘোড়া যে ধরিবে, *-" *-" ১৫ 

ফাস্তনী বধিবে তারে”। 

পায়ে ধরি, প্রাণনাথ, দেহ ঘোড়া ছাড়ি ! 

,ননদিনী-মুখে বার্তা শুনি, 

মহাবীর পাগব ফাস্তনী ;-- 
থাওব-দাছুনে ৪৩৪ 585 ২ 

পরাজয় করেছিল দেবগণে, 

বাহু-যুদ্ধে মেশে তুষিল, 

দেব অরি নিবাতকবচে নিপাতিল; 

ভীঘ্ম দ্রোণ কর্ণ পায় পরাজয় * 

জর্ববত্র বিজয়; গা ৭৭. ২৫ 



দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ) জন! ১৭ 

সেই হেতু বিজয় তাহার নাম। 
প্রবীর । জানি, সতিঃ মহারথী বীর ধনগয়। 

অনলের বরে, 

হেন অরি মিলিয়াছে ঘরে, 

এতদিনে মিটিবে সমর-সাধ। *০, € 

মদনমঞ্জরী । যুঝিতে কি চাও, প্রত, অজ্জুনের সনে? 
প্রবীর । চমতকৃত কেন চন্দ্রাননে ? 

সত্য যেই ক্ষত্রিয়নন্দন, 

রণ তার চির আকিঞ্চন ) 
উচ্চ অধিকার-_- ও রি ১০ 

ক্ষত্রিয়ের সম আছে কার? ঃ 
সম মান জীবনে মরণে | 

হ'লে রণজয়, মান্ত লোকময় ; 

পড়িলে সমরে, দস্তভরে যায় স্বর্গপুরে। 

তুমি ক্ষত্রিয়কুমারী, ** *** ১৫ 
সমরে কি ডর তব? 

রণসাজে বীরাঙ্গনা সাজায় পতিরে, 

হাসিমুথে সমরে যাইতে কহে। 

মদনমগ্রবী। রাখ নাথ, দাসীর মিনতি, 

ছেড়ে দাও হয়ঃ / চে 

পাগুব-সংহতি ক'রো না করে! না বাদ। 

পাগুবেরে কেহ নারে জিনিতে সমরে, 
নারায়ণ রথের সারথি, 

ভুবন-বিজয়ী ধনঞয়। 

প্রবীর । হেন হেয় পতি সাধ কি রে তোর? ২৫ 



১৮ 

মদনমঞ্জরী। 

প্রবীর । 

জন! [ প্রথম অন্ক 

অহঙ্কারে ধরিয়াছি ঘোড়া, 

প্রাণ-ভয়ে দিব ছেড়ে? 

সন্মুখ-সংগ্রামে পাগুবে না ভরি, 

নাহি ডরি নারায়ণে। 

ক্ষম দোষ, পাঁওব-সহায় হরি, ঠা ৫ 

ডরি, পাছে রুষ্ট হন জনার্দন। 

নিজ-কর্শ করিলে সাধন, 

রুষ্ট যদি হন জনার্দন 

নারায়ণ কভু তিনি নন। 

ধর্মের স্থাপন-হেতু হন অবতার ; "*" ১০ 

নিজ-ধর্মে চি আছে যাঁর, 

তার প্রতি বনু প্রীতি তার; 

তবে কেন ভাব অকারণ? 

ধনু-করে ক্ষত্রিয় শমনে নাহি ডরে। 

যাও, পরিয়ে, মাতার সদন, "০" ১৫ 

পিতৃসন্নিধানে 

যাই আমি দিতে সমাচার। 

[ সকলের প্রস্থান । 



শ্রী । 

তৃতীয় গর্ভ 

পাগুব-শিবির 

শ্ীক্ণ ও অজ্জুন 

অকন্মাৎ কেন, সখা, ত্যজিয়া হস্তিনা, 

দীসে আসি দিলে দরশন ? 

ও রাঁজীব-চরণ-প্রসাদে, 

করিতেছি অনায়াসে রাজাগণে জয় ; 

ভয়ে হয় নাহি ধরে কেহ। ++ ৫ 

কতৃ যদি কেহ অশ্ব ধরে, 

অশ্ব-ভালে লিখন নেহারে, 

সভয় অন্তরে-_ 

মিনতি করিয়ে কত, বাজী দেয় ফিরে। 

বিশ্বজয়ী অধ্যক্ষ-সকল, ... .*" ১৪ 

কেহ নাহি হদে বাধে বল, 

রাখিতে যজের হয়। 

শুন দয়াময় পাগুবের সর্বত্র বিজয়, 

বিপদ-ভঞ্জন নাম ম্মরি+। 

গুন সখা, ৮ ১০ ১৫ 
যে হেতু এসেছি হেথা আজ; 
নীলধ্বজ রাজার তনয় 

ধ'রেছে যজের বাজী, 
মহাবীর প্রবীর তাহার নাম? 



২০ জনা [ প্রথম অঙ্ক 

জাহৃবীর বরে 

শিব-অংশে জন্মেছে কুমার, 

শৃলী-সম বলী রী, 
সমরে তাহার নিস্তার নাহিক কার। 
ভাবি পাছে যজ্ঞ-বিদ্ব হয়। রা রর ৫ 

অজ্জুন 1 যজ্ঞেশ্বরঃ বিদ্ব-বিনাশন, 

বঞ্চনা কর না দাসে। 

তুমি সখা যার, 
ত্রিতৃবনে কি অসাধ্য তার ! 

কি ছার প্রবীর ওহে ভ্রীমধুহুদন ! সর ১০ 
কপায় তোমার, 
দুম্তর কৌরব-রণে পেয়েছি নিস্তার, 
কালকেয় করিয়াছি ক্ষয়, 

বিজয়-চরণ স্মরি” | 
ভীকফ। দেব নর গন্ধরব্ব কিন্নর__ ... বে ১৫ 

বিদিত হে বাহুবল তব, 

কিন্ত জেন দেবকপা বলবান্। 

যার প্রতি দেব রুষ্ট নয়, 
শুন ধনঞজয়, 

ঝ্রিভূবনে নাহি সাধ্য বিনাশিতে তারে । ".. ২৬ 

দেব-বরে দেবঅংশে জন্মেছে কুমার, 

দেবের প্রসাদে 
মাতৃতক্তি অপার তাহার। 

সত্য কহি, 
শক্তি নাহি ধরে বড়ানন -- রি সি ২৫ 



তৃতীয় গরাঙ্ক 1 জন! ২১ 

শক । 

বিমুখিতে মাতৃভক্ত বোধে । 

মাতৃ-পদধূলি বীর নিত্য ধরে শিরে, 

ভ্রিয়মাণ ডরে মম চক্র আসে ফিরে, 

পাছে ভস্ম হয়। 

মাতৃভক্ত মহাঁতেজা ! ৮৯৪ € 

প্রবীরে নিবারে বীর মাহি ত্রিভূবনে। 

গর্ব, মান, বীর-অহঙ্কীর-_ 

পাণ্ডবের তুমি হবি ! 

আদেশে তোমার 

অশ্বমেধ হইয়াছে আয়োজন, 8৯১ ১৪ 

নারায়ণ, নাহি লয় মন 

তাছে কত্ বিদ্ব হবে। 

তব যজ্ঞ-ভার, পাওব তোমার, 

ভুমি প্রভূ, দাস মোরা সবে। 

চিস্তামণি সহায় যাহার, ."' **, ১৫ 

কিবা চিন্তা তার; 

নিজ-কাধ্য উদ্ধার+ কেশব! 

শিব-বলে বলী বীর প্রবীর কুমার, 

শিব-পৃজ! বিনা কাঁধ্য না হবে উদ্ধার । 
ধ্যানযোগে চল যাই কৈলাস-আলয়। **. ২৬ 
চল কুঞ্জবনে নিভৃতে বসি গে ধ্যানে। 

[উভয়ের প্রস্থান । 



প্রবীর | 

জপা। 

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক 

জনার কক্ষ 

জনা ও প্রবীর। 

দাও, মা গো, সন্তানে বিদায়, 

চ*লে যাই লোকালয় ত্যজি। 

ক্ষত্রিয়-সম্তান অপমান কেন সব? 

ধরিয়াছি পাগুবের হয়, 

ফিরে দিতে অর্জনেরে । 

পিতৃ-আজ্া! না হবে লজ্যন,_ 

করি” অশ্ব অর্জুন অর্পণ, 
চলে বাব বথ৷ ল”য়ে যায় আখি! 
বৃথা! ধনু ধরেছি মা করে, রী নে ৩ 

বিফল জীবন, 
শক্র-ভয়ে অন্ত্র তাজি' দাসত্ব করিব ! 
বীর-দস্তে অশ্ব-ভাঁলে ক'রেছে লিখন 

রণে আবাহন করি, 

তুযুজি রণ ক্ষত্রিয়-নন্দন -.' ০ ১৫ 
পরাজয় মানি লব-_. 
হেন প্রাণ কেন মা রাখিব? 

কেন মা গো, ধরেছিলে গর্ভে মোরে ! 

বৎস, ত্যজ মনস্তাপ, 



চতুর্থ গর্ভান্ক র্ জন! ২ঙ 
পপ অবস্হা ০ পপ 

প্রবীর । 

জন] । 

তস্ঞল পি তা হী অত | পি শা সপ্ন পলিপ ইিপিসইলস্িদি্উবিটি 

শ্রবলপ্রতাঁপ পাব কাস্তনী শুনি। | 

তুমি নৃপতির নয়নের নিধি,-- 

তাই রাজ। নিবারে তোমারে 

সমরে যাইতে যাদুমণি ! 
বলবানে পৃজা-দান আছে এ নিয়ম, টা € 

রণস্থলে বীর করে বীরের আদর। 

শুনিয়াছি নরনারায়ণ ধনঞজয়, 

লজ্জা নাহি হেন জনে সম্মান প্রদানে । 

ডরে পৃজা-_দ্বণা করে বীর। 
ফিরে দিতে যাই যদ্দি বাজী, “৭. ১০ 

দ্বণায় অজ্জুন 

কথা নাহি কবে মম সনে; 

ফিরায়ে বদন বীরগণ হাসিবে সকলে। 

শুনি, মাতা, জাহ্নবীর বরে 

পাইয়াছ মোরে ; : ১৯, ১৫ 

কাপুরুষ পুত্র কি দেছেন ভাগীরহী ? 
রণে যদি না যাই জননি, 

দেবতার হবে অপমান । 

মা গো, তব পদে মতি, 

তোমার চরণ মম গতি, **" নন ৩ 

অক্ষয় কিরীট শিরে তোর পদধূলি, 

মাতৃনাম অক্ষয় কবচ বুকেঃ-_ 

সম্মুখ-সমরে বিমুখ কে করে মোরে? 
নয়ন-আনন্দ তুমি জীবন আমার, 

ভাবি মনে, পাছে তোর হয় অকল্যাপ ! '"' ২৫ 



৪ 

জনা । 

প্রবীর । 

প্রবীর । 

জন! [ প্রথম অঙ্ক 

রণ-মৃত্যু *তে কিবা আছে মা! কল্যাণ ? 
কে কোথায় ক্ষত্রিয়-রমণী 

সস্তানে অঞ্চলে ঢাকি রাখে ? 

কুলাঙ্গার পুক্র কার কামনা জননি ? 

ক্ষল্রিয়-নন্দিনী কার ভীরু পুভ্র-সাধ ? "*. ৫ 

পিতার নিষেধ যদি, 

না করিব রণঃ ফিরে দিব হয়, 
কিন্ত লোকময় কলঙ্ক-ভাজন-_ 
রাখিব জীবন ছার, 

মনে স্থান দিও না জননি ! টি ও 

বরণে যদি যেতে মোঁরে মানা, 

বন্দিয়৷ চরণ-_ 

বিদায় হইয়া যাই জন্মের মতন। 

স্থির হও, আমি বুঝাইব ভৃপে। 
হয় হোক যা আছে মা জাহৃবীর মনে, "*' ১৫ 

রণ-সাঁধ যদি তোর, রণ পণ মম। 

ধরি তোর পদধূলি শঙ্করে না ডরি। 

( নীলধ্বজ ও বিদূষকের প্রবেশ ) 
বিদুষক। এই যে মায়েপোয়ে একত্র হয়েছেন! নিশ্চয় দামোদর 

*[সছেন, সনগোহ নাই; অখি-দেবতার বর কি আর বিফল হয়? 

মনে কণ্ছ রাজা, রাণী ঠাকরুণ বোঁঝাঁবেন ; উনি না ঢাল খাড়া 
ধরে রণাঙ্গনা হ'য়ে দাড়ান, ও আমার মুখের ভাবেই মালুম 
হ'য়েছে। আপনি ঘোড়া ফিরিয়ে দিতে বলেছেন কেঁদে দুলাল 

“রাণীর কাছে এসেছে! সকাল থেকে ্ 'হুরি হরি রবঃ এ কি 

' বিফল হয়? ২৫ 



চতুর্থ গর্ভাক্ক ? জনা ২৫ 

নীলধ্বজ। রাণি, নিবার কুমারে তব, 

চাহে রণ অঞ্জনের সনে ! 

অবোধ বালক, 

নাহি জানে পাগুব-বিক্রম ! 

শঙ্করে যে বাহুযুদ্ধে তোষে, 

ত্রিতৃবনে যার যশ ঘোঁষে, 

অবোধ নন্দন ঘন্ৰ চাহে তার সনে 

নহে, কহে--“ত্যজিব জীবন”। 

সভয়ে কহিল হুতাঁশন -_- 

অজ্জুনেরে পুজ দিতে 2 * ১৩ 

বাঁজী ফিরে দিতে, পুত্র বুঝাঁও মহিষি ! 

জনা । তব আজ্ঞ! শিরোধাধ্য মম মহারাজ ! 

কিন্ত প্রভু, ক্ষত্রিয়-জজননী, 
রণে যেতে পুভ্রে কেন করিব নিষেধ? 

কতদিন শুনেছি শ্রীমুখে, টি ১৫ 

যুদ্ধ কর্ম ধন ক্ষভ্রিয়ের; 

চাহে পুক্র ক্ষ্র-ধর্ম করিতে পালন, 

ম1 হ'য়ে কি হেতু কহ করিববারণ? 
বিদু। বুঝ্লেম, ব্রিভঙ মুরারি শীদ্র এসে পুরী অধিকার ক'চ্ছেন, তার 

আর সন্দেহ নাই। করুণাময়ের কুপা-বলে হাহাকার উঠলে! বলে! 

থাকি চেপে, বরং নিস্তার আছে রাজার কোপে । --" ২১ 

নীল। শুন সথা, কি বলে মহিষী ! 

বিদু। আজ্ঞে হা-_ঝল্ছেন- বলছেন 

জনা । তব উপদেশ কিবা কহ দ্বিজোত্বম ? 
বিদু। আজে হা,_-সত্যি তো, সত্যি তো--তাই তো-_তাই তো, তাই 



৯৬৬ 

নীল 

জনা 

নীল 

জন! [ প্রথম অস্ক 

তো--(ম্বগত ) মাগী এখন রণমুখী, উগ্রচণ্ডাকে কে ক্ষেপায় 

বাবা ! 

বাতুল হ/য়েছ বাঁণি, 

হেন বাণী সে হেতু তোমার। 

সমর পাগুব-সনে কভু কি সম্ভবে? *** € 

পাগুবের সখা রুষ্ণ জগতে বিদিত ; 
দেবতা-মগুলে-_ 

পরাজয় পুরন্দর পাগডব-সমরে ! 

পাগুবে পূজিতে সাধ নাহি হে বাঁজন্, 
পাঁগুবের কীন্তি গাঁন-- টা ১০ 

অবণে নাহিক সাধ মম। 

জানি প্রতৃ, তোমার চরণ ; 

পূজা করি জাহৃবীরে ; 

ক্ষত্রিয়-নন্দিনী, মম পাগুবে কি ডর? 

দেব-বরে দেব-সম জদ্মেছে কুমার, ৮০, ১৫ 

ক্ষত্র-ধন্্ন আচরণে করিয়াছে সাধ, 

তাহে বাদ কি কারণে সাধ' নরনাথ ? 

পতনের অগ্রগামী হেন বুদ্ধি রাণি! 

এই বুদ্ধি করি? তুর্য্যোধন 
হইয়াছে সবংশে নিধন ১ তি ২৪ 

ধবংসপ্রায় ক্ষত্রকুল এ বুদ্ধি-প্রভাবে। 

কৃষ্ণাজ্জুন-সনে বাদ নরে না সম্ভবে; 

বিধাতা বিমুখ যার রঙ্ধগত শনি, 

হেন বুদ্ধি ওঠে তার ঘটে । 
পৃজ্য জনে পুজা-দানে অসন্মক যেই, ..* ২৫ 



চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ] জনা ২৭ 
শি পিসি ৯ সস শি এল ৬১ ৩ লা. পিলাচ লাশি শত তিলে লিপি পাশ পিল পপ পিল পি লীগ পদলা শা শা শালি সদ 

তার নাহি সম্মান জগতে । 

রুষ্ণার্জুন নর-নারায়ণ, 

অবতার হরিতে ধরার ভার, 

নরশ্রেষ্ঠ পূজা লোক-মাঝে । 
ৃষ্টবুদ্ধি নাহি হবে যার, রঃ ৫ 
কষ্কার্জুনে অবশ্ঠ পৃজিবে, | 
নহে, দুধ্যোধন-সম অবশ্য মজ্জিবে। 

জনা । হীনবুদ্ধি নারী, বুঝিতে না পাঁরি-- 

কেমনে মজিল দুর্যোধন ! 

হ'য়ে সসাগরা ধরণী-ঈশ্বর -*" ১০ 
কাটাইল অতুল প্রতাপে, 

অতুল গৌরবে পড়িল সন্মুখ-রণে ! 

জীবনে মরনে শ্রেষ্ঠ রাজা দূর্যোধন । 

পুজ্য জনে পৃজা-দান অবশ্ঠ বিধান, 
পৃজা-আশে আসে নাই ধনঞ্জয় ) *** ১৫ 
দিয়ে লাজ ক্ষত্রিয-সমাজে 

বীর-দস্তে ফেরে লয়ে বাজী; 

যেন কহেঃ__ 

আছ কেবা কোথা শক্কতিমান্ঃ 

আগুয়ান হও বরণে” । নি ২৩ 

হেন রণ-আবাহন উপেক্ষা যে করে, 

শত ধিক্ হেন অস্ত্রধবে, 

মৃত্যু শ্র্য়েঃ হেয় প্রাণ হ'তে। 

পুত্রের কল্যাণ, প্রতৃ, কর কি কামনা ? 

কেন তবে দাও তারে কলক্ষের ডালি? *.. ২৫ 



পুত্রবর চাঁয় রণে যেতে, 

পরাঁজিতে দাম্ভিক অরিরে ; 

মন্দ যদি তাঁয় কভূ হয় নরনাথ, 

না করিব বিন্দু অশ্রুপাত, 

প্রফুল্ল-নয়নে-_ 

নন্দনে হেরিব রণস্লে ১-- 

বীর-মাতা পুভ্রের বীরত্ব করে সাধ। 

যদি হয় জয়, পূজা লৌকময় 

পাঁইবে নন্দন মম। 

উচ্চ কার্যে ব্রতী স্তে কভু না বাঁরিব, 

তুমিও না নিবার, রাজন্ ! 
বুঝিলাম দৈব বিড়ম্বনা, 

নহে কেন হেন বুদ্ধি ঘটিবে তোমার ! 
বংশের ছুলালে চাও অগ্িতে শমনে? 

ব্রহ্মশির পাশুপত অস্ত্র করগত, 

নিবাতকবচ হুত প্রভাবে যাহার, 

রণ-সাধ তাঁর সনে? 

বিড়ম্বনা বিনা! জঙ্মে হেন বুদ্ধি কার! 
যতক্ষণ নাহি রোষে শ্রীরষ্ণ-অর্জুন, 
সযতনে দুইজনে আনিয়ে আলয়ে, 

বহুমানে ফিরে দিব হয়। 

রণ যদি আকিঞ্চন তব বীরাক্ষনা,, 

যাও রণে নন্দনে লইয়ে $-- 

জেনে গুনে করিব না নারায়ণে অরি। *** 

৩. 

১৫ 



চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ] 

জনা । 

নীল। 

প্রবীর । 

জনা 

'দেহ আজ্ঞা যাব রণে নন্দনে লইয়ে, 

আজ] মাত্র চাই, 

এক গোটা পদাতিক সঙ্গে নাহি লব, 

তনয়ে করিব রথী, সারথি হইব, 
নারায়ণে ভেটিৰ সন্দুখ-রণে। 

নারায়ণ অরি-রূপী যার, 
করগত গোলোক তাহার । 

সুসময় উদয় ভূপাল, 
অরি-রূপে নারায়ণ আপিয়াছে ঘরে! 

রাজ্য ছার, জীবন অসার, 

অতুল গৌরব ভবে রাখ, নরবর, 

কৃষ্ণ-সখা অর্জুনের সনে বাদ করি। 

বয়ে যায় জাহ্বীর পূজার সময়ঃ 
বিদায় চরণে এবে। 

যথা ইচ্ছা! কর নরপতি, 

পতি তুমি--কত আর কব, 

রণে যেতে পুত্রে কভু আমি ন| বারিব। 

রাখ বাক্যঃ রণ-সাধ ত্যজহ প্রবীর! 

দাস পদে আজ্ঞাবাহী, দেব 
আন্ঞ! তব অবনত পালিব । 

কিন্ত তাত, 

নিবেদন কৰি ভ্ীচরণে, 

কলক্ক-কালিমা-মাখা কুৎসিত বন 

২৪ 

১৫ 

[ প্রস্থান । 



৩০ জনা [ প্রথম অঙ্ক 
স্টিক শা শি পি সিলাস্পদি | পাস্তা লে সিট পর সিসি লা পাব অই পির পিন“ পপ পপ স্পা এসপি সপ সপ জপ সা পা পলি গস 

লোকে কু না দেখাব আর। 

কহ কিবা আজ্ঞা, দেব, কিন্করের প্রতি ? 
নীল। যাঁও পুত্র, 

ডাকি আন বৈশ্বানরে মন্ত্রণা-ভবনে, 
মন্ত্রণার মত কার্য করিব পশ্চাতে ৷ “০, ৫ 

[ প্রবীরের গ্রস্থান। 

বিদু। আর কি মন্ত্রণা? যদি তাঁলাই চাও, ঘোড়া নিয়ে ফিরিয়ে 
দাও। আর যদি রাণীর কথা শোন, তা হলেই কিছু গোলযোগ ; 

কিন্ত মাগী যখন ক্ষেপেছে, হানাহানি না হয়ে যে যায়, এমন ত বুদ্ধি 

যোয়ায় না! একে সকাল থেকে হরি হরি, তাতে রাজ-কার্য্ে নারী, 

তার উপর বেজায় বাকোয়ারা স্থৃত, কিছু না কিছু জুত আসছে 

নিশ্চয়! মন্ত্রণা ক'রে কি হবেবল? যা হয় একটা ক'রে ফেল। 

হরি হে! তোমার মহিমা! তুমিই নিয়ে থেক, অস্তিমকালে দেখ” 
আর রাজবাড়ীতে দুটে। মোগার পথ বেখো। -* ১৩ 

নীল। বল দেখি, সথা, এখন উপায়? 

বিদু। রাঁজারাজ্ড়া গেল তল, বামুন এখন উপায় বল,_উপায় বড় 
যোয়াচ্ছে না। 

নীল। যা হবার হবে, যুদ্ধ করি। 

৫1 তাই করুন, রথে চেপে ধনুক ধরুন। 
নীল। কিন্তু জয়-আশ! ত কোন মতেই নাই। -*" ১৯ 

বিদু। আশায় লোক বেঁচে থাকে, নিরাশ! ধ'রে যদি কাজ করেন, 
কাঁজটা নুতন হয় বটে, কিন্তু শেষটা কি ঘটে, সেই একটা কথা। 

দীল। বিপদে কাণ্ডারী শ্ীহরির স্মরণ করি। *. 

বিদু। অমন কাঁজ কদাঁচ ক'রবেন না, মহারাজ ! কাঙ্গালের এই কথাটি 



চতুর্থ গর্তাফ] জন! ৩১ 
শত পাশ লে প্থিী লা ছ্ান্শি পি পি লা শি পাটি শি শি পট পা সা আসিনি স্পা সপরনসিতি লা শিল্প পপ পিপাসা জি দি অপ 

রাখুন। কুপামর হরিকে ডেকে রহিকের তালাই কারু কথন হয় 
নি। আমি সাত দিন যদি মোড থেতে না পাই, মনে এলেও নাম 

মুখে আনি নে ! কি জানি বাঁবা, কে কখন বৈকৃ্ঠ থেকে রথ আন্ছে, 

চতুভূজ হ'লে পাঁশ ফিরে গুতে পারব না। মহারাজ, ওইটী আমার 

মিনতি, বাঁকা ঠাকুরকে স্মরণ ক'রবেন না । আর তেত্রিশ কোটি 

দেবতা আছেন, ধারে ইচ্ছে হয়, ভাকুন। বাঁকাঠাকুর সোজা পথে 
চঃল্তে শেখেন নি | মুনি-খধিরা বলে- শোনেন না,_-“যদি বাঁকাঁটীকে 

চাও ত ্ৃষ্টি-সংসার ভাসিয়ে দাও, কপ্রি নাও'। লোকে ভয়ে 

কেবল দয়াময় বলে, কিন্তু দয়াময় কেবল ফিরচেন-_-কার উপযুক্ত 

ছেলে শ্রীচরণে রাখবেন, কোন্ সতীর কক্কণ খুল্বেন, কোন্ কুল 
নিম্মল ক'রে গোপাল হ'য়ে ননী খাবেন! করুণাময়ের চরিত্র শুনে 

আমার আকেল জন্মে গিয়েছে । মহারাজ, ভোরের বেল৷ রজকের 

যুখ দেখে উঠি, সেও ভাল, তবু শ্রীহরি স্মরণ ক'রে কখনও উঠ্ছি 
নি। দয়াময়ের নাম যে নিয়েছে, সে ত সেতার চৌদ্দপুরুষ অকুলে 
ভেসেছে। *** ১৫ 

নীল। ছিঃ সখা, টানিনিনিন্রী জার . 

বিদু।* নিন্দেকি মহারাজ! সংস্কৃত ক'রে এই কথা বললেই স্তব হতো। 

মুনিরা যে মন্তর আওড়ায়, তার মানে বোঝেন? যতগুলি নাম 

বলে, তার মানে একজনের না একজনের সর্ধবনাশ ক'রেছেন। নাম 

কি না মুরারি, নাম কি ন! ধন্ুধারী, নাম কি না কংসারি, দানবানি, 

আরির একেবারে কেয়ারি! নাম কি ন1 ননীচোর, নাম কি না 

বদনচোর, এই ছোট ছোট কাজগুলি প্রেমের কাজের” ভেতর | যে 
অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সেন! এক গাড় করে, যোগাড় ক'রে আপনার 
ভাগ্নে মারে, যে পৃথিবীতে ক্ষত্রিয় রাখুলে না, তাকে ডেকে উপায় 

হবে) কদাচ ভেব না । বদি এহিক সুখ চাও ত হরিনাম বেথা হয় 



৩২ জনা [ প্রথম অন্ধ 
লা. স্পিপাদি লা পা্পিপপপিশিসি শি সি পশসিি্সি শামিল সিস্ট জ্বিন অস্ত 

কাণে আঙ্গুল দাও) আর বদি সকাল সকাল বৈকুঠে শুভাগমন 
বাসনা থাকে, বৈকুঞ্ঠনাথের ভ্রীচরণ হৃদয়ে ধ'রে বনবাসে যান। 
ভব-নদীর কাগারী কিনা! নৌকাঁঁভরা লোক তো চাই, দেহ ধরে 

এসে দেশে দেশে ফিরে লোকের সর্বনাশ ক*চ্ছেন তাই। ওমা, 
এই মারে তো৷ এই মারে, কাট্ শিশুপাঁলের মাথা, ফাড়, জরাসন্ধকে। 

শুনেছি, ধরার ভার হরণ ক'রতে এসেছেন, তা ধরার ভার বেশ 

হাল্ক.ক'রে যাচ্চেন বটে । *** ৭ 

নীল। কৃষ্ণ বিনা এ সঙ্কটে না হবে উপায় 

কৃষ্ণের রাঁজীব-পায় লইব আশ্রয় । [ প্রস্থান। 

বিদু। হরি হে, তোমার দোহাই- শীদ্র না চরণ পাই। ছুটে মোগ্তা 
খেতে এসেছি, ছু”দিন খেয়ে যাই। [ প্রস্থান। ১১ 

এপস 

পঞ্চম গর্ভান্ক 

কৈলাস পর্ববত-_-উপত্যকা! 

মহাদেব, প্রমথগণ ও যোগিনীগণ। 

প্রমথগণ__ (শ্লত) 
দেশকার--তাল লোফা। 

ভোলানাথ পঞ্চমুখে গায় । 

হরিনাম প্রেমতরা! হরি বলি আয় ॥, 

নাচ ভাই হরি ব'লে, নামে রস উথলে চলে, 

কর নাম বদন ভ'রে, নামে মন মাতায় ॥ *** ১৫ 



পঞ্চম গাঙ্ক ] জন 
সরি নি 

মহাদেব। 

হরিনাম কর্বি যত, সাথের তুফান উঠবে তত, 

সাধে সাধ সাগর হ'য়ে উজান লয়ে যায়। 

হরিনাম যে জানে না, রস জানে না তার রমন! ; 

নামে কার নাইকে। মানা, যে চার, সেতো পায়। 

হরি বল, প্রমথমণ্ডলঃ 

নাচ হরি ব'লে বাহু তুলে ! 
প্রেম-নিকেতন, প্রেমের গঠন, 

প্রেমিকের প্রাণ প্রেমময় । 

হরিনাম কীর্তন কর রে কুতৃহলে-_ 
প্রেমানন্দ যে নামে উৎলে, 

যে নামে উন্মাদ ভোলা । 

হরি, হরি, বাশরী-বদন, 

ব্রজনাথ, রাধিকারঞ্জন। 

রীস-রসে-বিভোর-রমিকবর ! 

রসের সাগর উথলে রসের নামে ! 

গোবিন্দ, গোবিন্দঃ অপার আনন্দ, 

বাকা শ্তাম, গুণধাম, আনন্দ-পুতলী, 
বনমালী গোঁপিনীর প্রাণ। 

উচ্চ রবে কর নাম-গান-_ 

হরি, বল, হরি বল, বল হরি হরি! 
উচ্চ রবে হরি বল, শিঙ্গ! ; 

হরিনাম বাজাও ডমরু 3 

কুল কুনু রবে 
হরিধ্বনি জটা-মাবে কর, স্থরধুনি,ঃ 

হরিনামে ত্যজ শ্বাস; ফশী; *** 

৩৩ 

১৩ 

১৫. 

০১৬১৫ 



ও জনা [ প্রথম অঙ্ক 
শম্পা সি ত্র এ || পাপা শা? 

মাত, বৃষ, হরিনাঁমোৎসবে $ 

হরিনাঁমে মত্ত হও, কৈলাসশিখর ! 

( শ্রীক্ণ ও অর্জুনের প্রবেশ এবং 
মহাদেব ও শ্রীকফ্ের পরস্পর আলিঙ্গন ) 

(গীত ) 

ধোগিয়া--তাল লোফা। 

বোগিনীগণ ।-_হরি, হবি, হরি, 

প্রমথগণ ।-- হর, হর, হর, 

উভয়ে ।--_ কায়ে কায়ে মিল্লে। ভালে! । ৫ 

প্রমথগণ।--মদনদহন, 

যোশিনীগণ ।--মদনমোহন, 

২২০ 

প্রমথগণ ।- রজতবরণ, 

যোগিনীগণ ।-_ আধ কালে । 

(আধ) গোপিনী-মোহন ঠচর কেশ, ১০ 

প্রমথগণ ।--( আধ ) ঘনঘটা জটাজাল, 

আধ ভল্ম-লেপন, , 

যোগিনীগণ ।- চন্দন আধ, বনমালা, 

প্রমখগণ ।-_ হাড়মাল। 

যোগিনীগণ ।- আধ ভালে তিলক-ঝলক, ১৫ 

থ্রমখগণ | শিশু-শশী আধ ভাল। 

যোগিন।গণ ।--মণিকুগুল দল দল দল, 

প্রমথগণ 1 ৬ ফশিকুগুল করাল। 

যোগিনীগণ।-_ আধ পীতবসন, ভুবনমো হন, 
প্রমখগণ ।-৮ আধ বাঘছাল, ২৬ 

যোগিনীগণ ।--রক্তোৎপজ, ধুগল চরণ, 

উভয়ে ।-- হরি-হরেয লগে ভূবন আলে! । 



পঞ্চম গর্ভাঙ্ক ] জন! 

মহাদেব। জানি, গীতাদ্বর, 

পবিভ্র কৈলাসপুরী কিসের কারণ। 
কৈল জন! জাহৃবী-অর্চনা॥ 

পুত্রের কামনা করি' ; 

জাহৃবীর অন্থরোধে কিন্করে আমার 

পাইয়াছে জনা গুণবতী । 

মহাশাজ মাতৃভক্ত প্রবীর স্থধীর।_- 

ত্রিতুবনে নাহি হেন বীর 

নিবারিতে মহাশুরে ; 

কিন্ত পুর্ণ হয়েছে সময় 

আনিব দাসেরে পুন কৈলাস-আলয়ে,__ 

অশ্বমেধ-বজ্ঞ পূর্ণ হবে। 

মাতৃপদধূলি লয়ে পশিলে সমরে 
শুল নাহি স্পশিবে তাহায়। 

যাঁও ফিরে, কামদেব উপায় করিবে। 

বিশ্বজয়ী কামের প্রভাবে 

মাতৃনাম যেই দিন না লবে প্রভাতে, 

সেই দিন নাশ তার। 

যাঁও, ধনঞ্জয়, 

সদয় অভয়! তোর প্রতি । 

সখা তোর হরি-- 

হরি-ভক্ত--প্রীণ মম, বিদদিত ভুবনে । 

প্রবীরের শক্তি কালি করিতে হরণ 

পাঠাইব পার্বতীর প্রধান! নায়িকা । 

বিশ্বনাথ বিশ্বেখবর গৌরীপতি ভোলা, 

৩৫ 

১৫ 

নও 

২৫ 



জনা [ প্রথম অঙ্ক 
সস ৮ পাইপার ৮ সাপ লা নি পিপাসা সশরন পাস লী সস লা সি ক সির আতা এট লক প্উসসিন সএালি ৬ পর হর 

অনাদি পুরুষ সনাতন, 

জগদ্গুরু কল্পতরু আশুতোষ হর, 

মহেশ শহর, 

দিগন্ধর বুষভবাহন, 

জটাধর রজতভূধর, *** ১৭" ৪ 

কিন্কর বিদায় মাগে; 

প্রণমে পাগুব, পদে রেখো, ভূতনাথ। 

পশুপতি, হীনমতি স্ততি নাহি জানি। 

বীর-সাজ দিয়াছ আমায়, 

ধন্চু ধরি” ফিরি হে ধরায়,-_ "০, ১০ 

তব কার্যে নিমিত্তঃ মহেশ ! 

কিন্করে? শঙ্কর, রেখ চরণ-অন্ধুজে ! 

(গীত) 

দেশমিশ্র-হুংরী। 

যোগিনীগণ ।-_বনফুলভূষণ গ্াম মুরলীধর, গোপিনীরঞ্রন বিপিনবিহারী। 

প্রমখগণ ।-_বিভূতিছাদন বিষাণবাদন, ঈশান-ভীষণ শ্বশানচারী। 

যোগিনীগণ ।-_ছুকুলচোর! রাস রসিকবর, ১৫ 

প্রমপ্গণ ।-_উলঙ্গ ভৈরব ধূর্জটি প্রহর ; 
যোগিনীগণ।- রুণু রূণু ঝুমু ঝুনু ম্রীর-গুঞীন, 
প্রমথগণ ।-_ডমরু [ডমি ডিমি তাওব-নর্ভন ঃ 

যোগিনীগণ।-_মানোম্মাদিনী, রঙ্গ দী-গোপিনী-মোহন মানতিথারী | 
প্রমথগণ ।-সুড় চন্ত্রচূড় হাঁড়-মাল-গল জটা-তরঙ্গিত-জাহবী-বারি । ২ 



দ্বিতীয় অঙ্ক 
প্রথম গর্ভাঙ্ক 

জনার পুজা-গৃহ 

(জনা! পূজায় আসীন! ) 

জনা। ম! জাহৃবি, তোমার পাদপদ্ পৃজ! করে পুত্র কোলে পেয়েছি ; 

দেখ, মাঃ দাঁসীরে বঞ্চনা কর না! মা হয়ে, মা, মার প্রাণে ব্যথা 

দিও না! নিস্তারিণি, সঙ্কটে নিস্তার কর; তোমার পাদপন্ম এ কি্করীর 

একমাত্র ভরসা । কলনাদ্িনি হরশিরোবিহারিণিঃ দেখ, মা; অকুলে 

ভাসিও না; ভবরাণি, ভবভাবিনি, জননি, বড় দায়ে ঠেকেছি। ৫ 

(স্তব) 

তরজ-অঙ্গিনিঃ আতম্কভঙ্গিনি, 

শিবশিরোরঙ্গিণি, শুভন্করি ! 

মাতঙ্গমর্দিনি, মঙ্গলবদ্ধিনি, ' 

মহেশবন্দিনি, মহেশ্বরি ! 

প্রবল প্রবাহিনি, সাগরবাহিনি, ১০ 

অভয়প্রদায়িনিঃ অভয়করা ! 

কুলু-কুলুনার্দিনি কলুষবিবাদ্দিনি, 
ভক্তপ্রসা্দিনি, ছুরিতহুরা ! 

পঙ্কজমালিনী, আশ্রিতপালিনী, 

সম্তাপচালিনি, শ্বেতকায়া ! **, ১৫ 

বর দে, বরদে। জয় দে, জয়দে।. 
দেহি, শুভদে, চরণ-ছায়] । 



৩৮ জনা [ দ্বিতীয় অন্ক 
পাম্প জা স্ব স্পট প্রলাপ স্টি এ সি 

(গীত) 

রামকেলি--যৎ। 

মা হ'য়ে, মা, মায়ের মনে ব্যথা দিও না, জননি, 

সমর-সাগর*ঘোরে স'পি গে! নয়নমণি। 

স্মরি' পদ-কোকনদে, ঝশাপ দিছি এ বিপদে, 

পতিত হুস্তর হদে, তার" পতিতপাবনি ! 

তুমি মা প্রসন্ন হ'য়ে, কোলে দিয়েছ তনয়ে, 

অভয়ে, ডাকি ম! ভয়ে, চাহ প্রসন্ননয়নি ! 

কেন রে মন তুই থেকে থেকে কেঁদে উঠছিস? আমার 

প্রবীরের অকল্যাণ হবে! যদ্িস্থির না হোস, আমি জাহুবীতটে 
বসে তীক্ষ ছুরিকায় বুক চিরে তোকে বা'র ক'র্ব। হীনপ্রাণ, 
প্রবীর আমার জাহ্বীর বরপুক্র, তার অমঙ্গল আশঙ্কা কারস? 

আমি কি ক্ষত্রিয়পুত্রী নই? আমি কোথায় মঙ্গল-গান ক'রে হাস্ত- 

মুখে কুমারকে যুদ্ধে বিদায় দেব, তা৷ নয়, আশঙ্কায় অভিভূত হয়েছি ! 

আমি অতি হীনা, বদ্দি মন স্থির না কষুতে পারি, কালি প্রাতে জাহৃবী- 

সলিলে প্রাণত্যাগ কর্ব। দেখ.ছি, আমি ক্ষত্রিয়-জননী নই, 

চগ্ডালিনীর স্তায় আমার আচার ! বীরমাত৷ হ'য়ে বীরশ্রেষ্ঠ পুত্রের 

গৌরব-পথে কি কণ্টক হ'ব? কদাচ নয়,_-জনার জীবন থাকৃতে 
নয়। প্রাণ, তুই বক্ষ বিদীর্ণ করে? বাহির হ', ক্ষতি নাই ; আমি পণ 
করেছি--রণঃ রণ? রণ+- স্বয়ং জাহবীর কথাতে বারণ হবে না। ১৮ 

(স্বাহা ও মদনমঞ্জরীর প্রবেশ ) 

মদনমঞ্জরী । মা, তোমার মিনতি চরণে, 

রণে যেতে প্রাণনাথে কর মান! । 

যমজয়ী রথিবৃন্দ-সনে 



ভানা। 

একা কেব! নিবারে অর্জনে? 

কর মানাঃ বরণে যেতে দিও নাঃ দিও না। 

দুখিনী নন্দিনী-_পদে পতি-ভিক্ষা চায়, 
বঞ্চন৷ ক'র ন! তায় নিদয়! হইয়ে। 
ও মা, দারুণ পাগুব, সহায় কেশব, ০, ৫ 

ইন্দ্রে জিনি' অনলে করিল পুজা, 
হুতাঁশন হীনতেজ অজ্জঞুনের শরে । 

বরণে দে মা, ক্ষমা, 

হাহাঁকার তুল না গে। বাজপুরে ! 

পতির মঙ্গল যদি চাহ, গুণবতি, “০ ১০ 

ইষ্টদেবে পূজা কর পতির কল্যাণে । 
রাজ-কার্ধ্য পুকষের ভার, 

অংশী তুমি কেন হও তার? 

জন্মিয়াছ ক্ষত্রিয়ের কুলে, 

মাল! দেছ ক্ষত্রিয়ের গলে *'" .*" ১% 

রণ শুনি” বিষ হয়ো! না, বালা । 

ক্ষজ্রিয়ের নিত্য বাধে রণ ; 

জয় পরাজয়-_ 

যুদ্ধে কিছু নাহিক নিয়ম; 

বীরাঙ্গনা পতিরে না বারে রণে যেতে । ত্০ 

বদি শুনে থাক পাঁগুব-কাঁছিনী,__ 

দ্রুপদ-নন্দিনী এলাইল বেণী, 

স্বামিগণে সমরে উৎসাহ দিতে; 

গভীর নিশায় বিরাট-আলয় 
রন্ধনশালায় পশি*, *** *** ২৫ 



মদনমঞ্জরী | 

জনা ঃ. 

পোস্টাল 

জনা 

শত ভাই কীচক নিধন তাহে। 
উত্তর গোগৃহ-যুন্ধে একক অর্জনে 

বিরোধিতে রাম-জয়ী ভীম্মদেব-সনে 

পাঁঠাইল বীরাঙ্গনা ; 
বীর-পত্বিঃ নিরুৎসাহ কর না পতিরে । 

বীর-কার্যে ব্রতী তব পতি; 

নিজ-কার্যে রহ গুণবতি। 

ত্যজি” ভয়, ক্ষত্রিয়তনয়া, 

উচ্চ কাধ্যে ক্বামীরে উৎসাহ কর দান। .." 

কৃষ*সথা অজেয় পাগুব শুনি, বাণী, 

তাঁই মা গো! কেঁদে উঠে প্রাণ ! 

শুনেছি, মা, অমঙ্গল-ধবনি আজি; 

যেন দূরে, 
মৃদু স্বরে কাঁদে কে প্রভৃর নাম স্মরি ) 

মনে হ'লে, এখন” শিহরে কায় ! 

ম! হয়ে, মাঃ অকৃলে ফেল ন৷ দুহিতায়ঃ 

আপন নন্দনে, মা গো, নাহি ঠেল পায়। 

এনেছি কি পুত্রবধূ নীচ কুল হতে? 

ুদ্ধ-কার্য্য নিত্য যেই ঘরে, 

আছে তথা অমঙ্গল-আশঙ্কা সর্ববদ! ) 

কিন্ত তোর সম, 

শুনি দূর সমীরণ-ধবনি, 
রোদন্রে ধ্বনি অন্ুমানি-_ 

অকল্যাণ-চিন্ঠ। কেব। করে ? 

ভীমে কৈল উত্তেজন! বধিতে কীচকে ॥ 

[ দ্বিতীয় অস্ক 
স্পা পি রি চা 

৩ 

১৫ 

9 

৫ 



প্রথম গর্ভাঙ্ক ] জন! 

মদনমঞ্জরী | 

স্বাহ। 

মদনমঞ্জরী ৷ 

আরে হীনমতি, 

পতি-ভক্তি এই কি তোমার ! 

কেব৷ সে অজ্জঞুন?-_কেবা নারায়ণ ? 

পতি শ্রেষ্ঠ সবা হতে। 

ভাব তৃমি,-_ শ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয়, 
হীন মম প্রবীর তনয়? 

কুলবালা, কুলব্রত কর আচরণ ) 

যুদ্ধ-পণ কু মম হবে না লঙ্ঘন । 

ননদিনী, 

ধরি পায়, জননীরে কর লে মিনতি । 

পাগডব-সমরে কারু নাহিক নিস্তার, 

বারবার শুনিয়াছ বৈশ্বানির-মুখে । 

ভ্রাতাঁর মঙ্গল-চিস্ত। কর, গুণবতি, 

কাঙগালিনী পায়ে ধরি” ষাচি প্রাণপতি । 

বল গিয়ে, জননীরে যুদ্ধে ক্ষমা দিতে ) 

কার শক্তি কফ্-সখা-পাগুবে জিনিতে ? 

মাতার বদন-ভাব করি+ দরশন, 

বাক্য নাহি সরিল আমার। 

শুনেছ ত, ঠেলেছেন পিতার বচন ! 

বাধা দিলে দৃঢ়তর হবে তাঁর পণ,__ 

ভালমতে জানি জননীরে। 

বল, তবে কি উপায় করি, স্থলোচনে 

এ সঙ্কটে কিসে হব পার? 

৪১ 

[ প্রস্থান। 

১৫ 

০ 



৪২ জন! [ দ্বিতীয় অন্ক 

ত্বাহা। চল, সখি দৌহে যাই পাগুব-শিবিরে ; 

কৃষ্ণ-গুণ-গানে তুষ্ট করি, ফান্তুনীরে 

মাগি লব রাজ্যের মঙগল। 

পার্থের বচন, শুনি, মিথ্যা কতু নয়) 

যদি তিনি দানেন অভয় "*" রঃ ৫ 
তবে ত উপায়, 

নহে সঙ্কট বিষম। 

মদনমঞ্ররী । জ্ঞান-বুদ্ধি হইয়াছি হার!) 
কর ত্বরা বিহিত, ননদী। ... -** ৯ 

[ উভয়ের প্রস্থান 

দ্বিতীয় গর্ভান্ক 

প্রাস্তর-মধ্যে বৃক্ষ 

( ছুই জন গঙ্গা-রক্ষকের প্রবেশ) 

১ম রক্ষক । সে দিন যে মজা হয়েছিল! সেদিন একজন ছাপা-কাটা, 

ঠুলসীর-মালা-আটা গঙ্গায় যাচ্ছিলেন মন্গতে,_চিরকাঁল পর-চচ্চী, 
* পর-নিন্দা করেছেন,__এখন সঙ্ঞানে গঙ্গালাঁভ কয়্বেন ! খাঁটে চড়ে, 

গল টিপে, বেটার দফা সাঁরলুম ; টির মলো,--গো-ভাগাড়ে 

আমগাছে ভূত হয়ে আছে। -* ১৪ 

&ঃ রক্ষক ।' আমিও কাল খুব মজা করেছি! দিনের বেলা যোনী সেজে 

* থাকতেন, রাঁত্তিরে সেবা-দাসীর কোলে শুতেন ) মাতব্বর শিল্ের! সব 

জড় হয়ে ঘাড়ে করে গঙ্গায় দিতে চলেছিলেন ? ঝড় তুলে পগারে 



দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ] জনা ৪৩ 
সি কস পসস শপ পোস্ত এ উপল ০ সপ জপ পাপ অপ 

ফেলে, ঘাড় বেঁকিয়ে ধরলেম ;১--এখন মালিনীর বাগানে বেলগাছে 
বেন্ধদত্তি হয়ে আছেন ! 

১ম রক্ষক। মজার মধ্যে মজার একশেষ হয়েছিল একটা পৃজরী বামুন 
নিয়ে !_ যোগাড় করে একটা নিষ্ঠে বামুন তাকে গঙ্গার ধার পথ্যস্ত 

এনে'ছল । চিৎ হয়ে থাটে শুয়ে শ্বাস টান্ছে ; যারা নিয়ে গেছে, 
তাদের একটু তন্দ্রা এসেছে ; আমি তুলে নে গিয়ে ব্যাটাকে ব্যাস- 
কাশীতে মারলুম, আর চিৎ হয়ে তাঁর সাঁজ সেজে খাঁটের উপর 

গুলুম ! ব্যাটার গাধা-জম্ম হয়েছে ১ কিন্তু শেষটা গঙ্গা! পাবে, গঙ্জার 

হাওয়া লেগেছিল গায়,__উদ্ধার হবেই হবে। এক জন্ম তে! ধোপার 
বোঝা ব/য়ে? ঘাস খেয়ে আস্থক। *** *** ১৬ 

২য় রক্ষক । ও সব কথা থাক ভাই ; এখন ঘোড়া কোথা পাই বল্! ছিষ্টি 

খু'জলুম,-_ মা বলেছেনঃ ঘোড়া চুরি করে” এনে পাওবদের দিতে; 

পান্তি পাতি ক'রে ঘর খু'জ.লুষ্ নগর খুঁজুম্ অশ্বশালা খু'জলুম্ঃ 
ঘোড়া ত কোথাও পেলুম্ না ! ৮" *** ১৪ 

( বিদূষকের প্রবেশ ) 

বিদু। কে বাবা, দুষমন্ চেহারা! রাত-ছুপুরে অশখতলায় খাড়া 

আছি? যেরাজ্যময় হরি-হরি-রব» অমন তর-বেতর চেহারা! দেখা 

দেবে বই কি! মতলবখান! কি? কারুর ঘরে আগুন দেবে? 

১ম রক্ষক। কেন ঠাকুর, অকারণ আমাদের গালাগালি করছ? ১৮ 
বিদু। গালাগালি আর কি ক'চ্চ ত্রিবক্রবদন ? চেহারা ছু-খাঁনা কেমন 

কেমন ঠেকৃছে, তাই জিজ্ঞাসা করছি; চেহার! দেখে প্রাণ খুলী 

হয়েছেঃ তাঁই পরিচয় চাচ্ছি। এই তোমাদের মতন" চটকদার 

চেহারাই খুজছি! ' কোথা যাচ্ছিনুম জান? চোরপাড়ায়। তা 

আমার বরাত ভাল, পথে আপনাদের দর্শন-লাভ। ২৩ 



8৪ জনা [ দ্বিতীয় অন্ক 
সস এসপি পপি লি পপি তি সস প্  এপ প পট পি পপ পো সপ্ত ৯ পা পিসি সপ পি পি াপীসিলাস সিপপিপস্পাসপাপী পপি পা শপাসপপাসিপ শাননতপিসসপা ০০০ পাপ পলা 

২য় রক্ষক। চোঁরপাড়াঁয় কেন ন যাচ্ছিলে গ্রকুর ? 

বিদু। অস্তরা ভাংচিঃ একটু সবুর কর না;--ঘোঁড়। চুরি করতে পার্কে? 
১ম রক্ষক। ঠাকুর, তুমি কি আমাদের চোর পেলে? ৩ 

বিদু। অধীনকে আর বঞ্চনা কেন? আগুন কি ছাঁপ! থাকে টাদ? 
আমি কি আর বুঝতে পাঁরি না? তোমরা বোনেদি লৌক, এক 

পুরুষে কি আর অমন ছাচ ্লীড়িয়েছে? রাজার ঘোড়াশালা থেকে 

যত ঘোড়া পার চুরি কর, আমি কোটালদের সে পথ থেকে সরিয়ে 

নিয়ে যাব। মনের সাধে যত পার ঘোড়া চুরি ক'রো, কেবল একটা 

ঘোড়া পাঁওবদের ছেড়ে দ্িও,__-এইটি আমার মিনতি । সেই ঘোড়ার 

পরিবর্তে, -রাজা বাম্নীকে একটি হীরের কীঠী দিয়েছিল, চাঁও 

যদি, এনে শ্রীকরে অর্পণ কণর্ব। ৮০" ১১ 

২য় র্ষক। কি ঠাকুর, মিছে বক বক করছ? পারার বদমায়েন 

পেয়েছ? | 

বিদূ। কেন বাবা, এই রাঁত-দুপুরে খড়া বেয়ে উঠবে, এটা ওটা সেটা 

কি হাতাবে বল? পাওদলে রাজার অশ্বশালে চল, নানান রকম 
ঘোড়া আছে, নিয়ে সর। ভাবছ--অশ্ব-রক্ষকেরা ? তাদের মাদক 

দিয়ে আমি ঘুম পাঁড়িয়েছি; তবে ঘোড়ার চাটের ভয়ে আমি 
এগুতে পারি নি। রঃ ১৮ 

১ম রক্ষক। তোমায় কণ্টা চিত রনিগ 

বিদূ। বালাম্চিটী না। এ একটী ঘোড়া পাঁগুবদের ফিরিয়ে দিতে 
হবে, এই আমার অন্গরোধ ? তার বদলে হীরের কীঠীটা পর্যন্ত 
দিতে রাজি আছি। 

২য় রক্ষক। আচ্ছা আমর! ঘোড়া পেলে তোমার কি লাভ হবে? ২৩ 

বিদু। কি জান, আমামার শুলব্যথা হ /য়েছিল, তাই পঞ্চানন্দের কাছে 

হত্যা দিছিলুম । আর জন্মে তুমি ছিলে আমার মেসো, আর উনি 



দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক জন! ৪৫ 

ছিলেন আমার পিসে ; তাই প্ানন্দ ছকুম দিয়েছেন, যদি তোর 

মেসো-পিসেকে দিয়ে ঘোড়া চুরি করাতে পারিস তা হলে তোর 
শৃলব্যথা সায়বে। প্রাণের দায়ে জখম হ'য়ে এসেছি বাবা! তবে 

বাপধন, শুভাগমন হোক্। 

১ম রক্ষক। ঠাকুর, তুমি ঠিক ঠাউরেছ, আমরাও ঘোড়া চুরি করতে 
এসেছি। *** ৬ 

বিদু। তবে, সোণারাদঃ এতক্ষণ চালাকি কাছিলে কেন? ঘোঁড়া- 

চোর তোমাদের বদনের ঝি'কে ঝিকে লেখা» __-এ কি ঢাকতে পার ? 

তা এস, ত্বরা কর। 

১ম রক্ষক । কিন্ত ঠাকুর, তোমার কি দরকার, না বল্লেঃ আমরা যাব না। 
বিদূ। এই যে ভেঙ্গে বন্ধুম, যাদু ! -** -** ১১ 

১ম রক্ষক। সত্য না বল্লে আমর! এগুচ্ছি না। 

বিদু। স্থপাত্রে অশ্ব-দান,”_আর কি? বাক্য-বায়ে রাত বয়ে যায়। 
২য় রক্ষক। ঠাকুর, আমর! তো অশ্বশালা খুঁজে হাল্লাক হ'য়েছিঃ খু'জে 

তো পেলুম না! টু নি ১৫ 

বিদু। এসে ভাবনায় কাজ কি? আমার পেছনে এস না, একটা ভার 

আমার ওপরেই দাও ন1 ! 
১ম রক্ষক । তবে চল, ঠাকুর । 

বিদু। ভ্যাল! মোর বাপরে, একেই বলি চোর.শিরোমণি ! 

[ সকলের প্রস্থান। 



(মন্ত্রী সেনাপতি, সেনানায়ক ও সেনাগণের প্রবেশ ) , 

মন্ত্রী। 

সেনাপতি । 

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক 

হুর্গাভ্যন্তর 

মাহিদ্বতীপুরী হায় মজে এতদিনে ! 

কৃষদেষী হলো! নরবরঃ 
উপদেষ্টা বালক-রমণী ! 

যে জন পাগুব-অরি, কৃষ্ণ অরি তার; 

রুষ্ণ শত্রু যার, তার কোথায় নিন্তার? *** 

কারু কথ! রাজা নাহি মানে, 

যুদ্ধ পণ পাগুবের সনে ! 

হয় বুঝি বংশ-নাঁশ মহিষীর দোষে ) 

কহ, সেনাপতি, উপায় সঙ্কটে ? 

প্রস্তর বাধিয়ে পায় ডুবিলে পাথারে, 

লম্ষ দিলে গিরি-শির হ'তে, 

কে কোথায় পায় পরিত্রাণ ? 

জীবনের রাখে যেই সাধ, 
অর্জুনের সনে কু সে কি করে বাদ? 

যুদ্ধের নিয়ম হয় সমানে সমান, 
বলীয়ানে পৃজা-দান শাস্ত্রের বিধান। 

মতিচ্ছন্ন ভূপতির ঘটেছে নিশ্চয়; 

নহে জেনে শুনে, পু 

কে কোথায় কষে করে অবি? 

১ম সেনানায়ক | বাক্য-বায় করি অকারণ 

১৫ 

১, 
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মন্ত্রী। 

সেনাপতি । 

শ্রেয়ঃ কার্ধ্য উচিত এখন । 

কহ, মন্ত্রীবর, কিবা তব অভিপ্রায় _- 

পাঁগুব-বিরুদ্ধে কালি যাবে কি সমরে ? 

কহ অগ্রে কিবা মত তোমা সবাকার ? 

মম মত কহিব পশ্চাৎ। ০" “০ ৫ 

যুক্তি স্থির কর ত্বর1; 

রাজার আজ্ঞায় প্রাতে যেতে হবে বরণে, 

প্রাণ দিতে পাগডবের শরে ) 

অসম্মত হও যদি বধিবে প্রবীর । 

মারীচের দশা মো! সবাঁরঃ-- **' ৮০. ১০ 

রাম, নয় রাবণ মারিবে । 

বিপক্ষ পাগডব--রণ অসম্ভব । 

প্রভাত নিকট, কর উপায় সত্বর। 

১ম সেনানায়ক । মোর মত জিজ্ঞাস হে যদি, 

কহি সত্য কথা, প্রাণ বড় ধন, *** ১৫ 

অকারণ বিসর্জন দিতে নাহি সাধ । 

পড়িতে অনল-মাঝে পতঙ্গের প্রায়, 

যুক্তি না! যুয়ায় মম। 

সেনাপতি । চল তবে, মন্ত্রীবর নৃপতি-সদনে, 

মন্ত্রী। 

বুঝাই বাজায় ক্ষমা দিতে কাল-রণে । **" ২০ 

বোঝাবুঝি হয়েছে বিস্তর, 

কোন কথা রাজ! নাহি শুনে; 
চামুণ্ডারূপিণী রাজী রুধিরপপ্রয়াসী, 

রাহুরপী পুত্র গর্ভে ধরে 
মজাইল নীলধ্বজরাজে। ৮" ২৫ 
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১ম সেনানায়ক । তবে আর কার মুখ চাহ, মন্ত্রিবর ? 

আত্মরক্ষ। শাস্ত্রের বিধান, 

প্রভাত না হ'তে চল যাই পলাইয়ে ; 
পাগুব-আশ্রয় লয়ে রাখিব জীবন। 

সেনাপতি । এ নহে উচিত কৃ ।  * *, ৫ 

পুল্র-সম এতদিন পাঁলিল ভূপাল, 
অসময়ে লব গিয়ে শত্রুর আশ্রয়? 

ধর্মে নাহি সবে হেন কাজ। 

১ম সেনানায়ক | ধর্দ- ধর্ম? 

জনা । 

আত্মরক্ষ! মহাধন্মন শাস্ত্রে হেন কয়। **, ১০ 

বিশেষতঃ কৃষ্ণদ্বেষী হয় যেই জন, 

ত্যজ্য সেই, একবাক্যে কহে সাধুজন। 

দেখ, বিভীষণ ধান্মিক সৃজন 

রাঁবণে করিল ত্যাগ রামের কারণ । 

আসে ওই দ্রেউটী জালিয়ে *** *** ১৫ 

বিভীষণা চামুগ্ডারূপিণী | 

( জনা ও দেউটী হন্তে পরিচারিকার প্রবেশ ) 

ধিকৃ মন্ত্রীবরঃ শত ধিক সেনাপতি ! 

প্রায় নিশা! অবসান, 

আছ সবে জন্থুক-সমান গ্লাড়াইয়ে? 

গ্রাতে অরি আক্রমিবে পুরী, --, ২০ 

উৎসাহ-বিহীন আছ পুতলী সমান? 

মরণে কি মন্ত্রী এত ভয়? 
রণ-মৃত্যু না হলে কি এড়াবে শমন ? 



তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ] জন! ৪৯ 

সকলে। 

জনা । 

উচ্চ জন্ম লভি, নাই গৌরব-কামনা ? 

ধিক ধিক! কি ক'ব অধিক, 

স্থসজ্জিত ন! হেরি বাহিনী ! 
ঘোর রবে কর সিংহনাদ ! 

বজ্াঘাত করি” শক্র-বুকে, "*. **" ৫ 

হুহুঙ্কারে খর্ব কর শত্র-অহঙ্কার ! 

সাজ্ায়ে বাহিনী শীন্ত্ প্রকাশ বিক্রম । 

অমর কি জন্মেছে পাগুব? 

পাগুডব কি প্রস্তর-গঠিত-_ 

তীক্ষ তীর নাহি পশে কায় ? *** ১০ 

বীর-পুত্র বীর-অবতার তোম! সবে, 

রণোৎসাহ কেন নাহি হেরি? 

বাঁধ বুক, সাজ শীঘ্র, আসন্ন সমর ; 

বীরদন্তে বিমুখ পাগুবে। 
কিবা ভয় ? ০ হর ১৫ 

রণজয় হইবে নিশ্চয়। 

জাহবীর বরে মম প্রবীর কুমার 
কুমার সমান শক্তিধর ১-_- 

আগুয়ান তার বাণে কে হবে সংগ্রামে ? 

সাজ রণে কে আছ কোথায়; “** ২৬ 

বাজাও দুন্দুভি ঘোর রবে) 
চল চল, গৃহ-দ্বারে অরি। 

জয় জয় নীলধ্বজ ভূপ ! 
চল চল, বিলম্বে কি ফল? 

সাজাও স্যন্দন; ৮৯০ ্ ২৫ 



8০ 

সকলে। 

জন] । 

জনা 

সাজায়ে বাহিনী আগুবাড়ি দেহ রণ! 
সাজ শীঘ্র, রণজয় হইবে নিশ্চয়। 

জয় জয় নীলধবজ রায় ! 

কারে ভয় ?-- 

জাহবী সহায়। 

ক্মরিয়ে জাহুবী-পদ প্রবেশ সমরে। 

পাণুব-সহায়ে যদি যুঝে পুরন্দর, 
তবু জয় হইবে সমর । 

গভীর গঞ্জনে 

মাতৃনাম উচ্চারি বদনে, 

চতুরঙ্গ দলে দেহ হানা ; 

শত্র-শিরে পড়ুক ঝন্বনা। 

অগ্রিময় বাণ বরিষণে 

দহ শক্রগণে ; 

পাণগ্ডবে জিনিবে, মহাকীর্তি রবে, 

যমজয়ী মাহিম্মতী-সেন! । 

বীরদন্তে অশ্ব-ভালে দিয়েছে লিখন, 

বীর-প্রাণে সহিবে কেমনে ? 

নির্বার নহে ত বসুন্ধরা । 

উৎসাহে মাতহ বীরভাগ ; 

মাখিয়ে কলক্ক-কালি অপমান সয়ে 

কে চাহে রাখিতে প্রাণ? 

যাও যাও, প্রবেশ আহবে, 

গর্ব থর্ব কর ফাল্তনীর ! 

যাও শীন্র- আজ্ঞা জাহুবীর। 

ও 

১৫ 

৫ 



চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ] জন! ৫৬ 

সকলে। জয় জয় মাহিম্মতীপুরী ! 
পাগুবের গর্বব খর্ব করিব এখনি । 

[ জন! ব্যতীত সকলের প্রস্থান। 

জনা । প্রভাত নিকট-_- 

নাহি চিন্তার সময়। 

পাষাণে বাধিয়ে প্রাণ সাজায়ে ন্দবনে € 

দিতে হবে বিদায় সংগ্রামে । 

বুঝিতে না পারি কিছু রাজার আচার! 

রাঁজারে ন! হেরি, _- 

নিরুৎসাহ নগরে সকলে ! 

নারী হয়ে উৎসাহ দানিব কত আর!  :.১ ১৯ 

দেখি কোথা নরপতি । 

| প্রস্থান । 

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক 

শিবিরের পথ 

(শ্রীরুষ্ণের প্রবেশ ) 

শীক্ক। ধরিয়াছি নৃর-দেহ ধরার রোদনে । 
ন1 করিলে মমতা বর্জন-_ 

ধর্মরাজ্য ভারতে না হইবে স্থাপন । 

মহাবীর প্রবীর না পতন হইলে-_ ১৫ 

পাঁগুবের সমকক্ষ বীর রবে ভবে । 



৫ জনা [ দ্বিতীয় অস্ক 

বি করিয়াছি ভাগিনা-ছেদন, 
নিজ-কুল করিব নিধন, 

যুধিষ্টির-স্থশাসন ভারত মানিবে। 
নীর হেরি নারী-চক্ষে দয়! না করিব-_ 

প্রবীরে বধিব। "০. *** € 

শুনি” মম নাম-গান, 

সদয়-হৃদয় পার্থ নাহি প্রবীরে নাশিবে ; 

বৈষ্ণবী মায়ায় মুগ্ধ গঙ্গার কিন্কর 

হরিতে নাঁরিবে বাঁজী। 

ছলে ভুলাইয়ে ফিরাইব বামাদলে, ৭ ১৬ 

কিন্তু হায় বাঁধা রব নিজ ছলে 7) 

অনস্ত অনস্ত কাল মদনমঞ্জরী 

বাধিয়া রাখিবে মোরে । 

( ভিথারিণী-বেশে মদনমঞ্জরী, স্বাহা ও বসস্তকুমারীর প্রবেশ ) 

(গীত ) 
কীর্তন__-লোফ!। 

রাখাল মিলি, ধন করতালি, কাননে চলিছে কানু । 

হেলিছে থেলিছে মমূরপাখা, চুমিছে তরুণ ভানু । ৬৬০ ১৪ 

উচ্চ পুচ্ছ হান্ব! রবে, গোধন দলে দলে-_ 

আগে ছটে যার, পুনঃ পাছে ধায়, নেচে নেচে সাথে চলে। 

মোহন মুরলী, তান-লহরী, ধীর সমীরে খেলে ; 

আমোদ-নদ উধলে গোকুলে, ফুল-কলি আধি মেলে। 
কোকিলকুল কল কল কল, মধুর নূপুর বোলে । ৮৪০ ২৬ 

মগ্রীর-রবে অমর-ভ্রমরী গুপ্ররে মৃছু রোলে। 

চ'লে €'লে ঢ'লে নাচে বনমালী, ধীরে ধীরে কটি হেলে। 

সারি সারি সারি গোপ-গোপিনী, অনিমিখ জশাখি মেলে 



চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ] 

জীব । 

মদনমঞ্জরী । 

শক 

জনা 

ছিছি! কুলের কামিনী 

সাজি” ভিখারিণী--- 

যামিনীতে ভ্রম কি কারণ ? 

কুলবালাঃ নিশাযোগে গৃহ পরিহরি 

আসিয়াছ কোন্ কাজে? 

ভিথারিণী--নহি কুলবালাঃ 

যাব মোর! পাওডব শিবিরে; 

কহ, যদি জান সমাচার, 

কোথায় অজ্জুন গুণধর ? 

বঞ্চনা কর না, স্থলোচন! ! 

তুমি রাজার ঝিয়ারী, তুমি পুত্রবধূ, 

আসিয়াছ কুমারের কল্যাণ-আশায় ; 

কিন্ত মা গো, হধাই তোমায়, 

অরি কার হয়েছে সদয়? 

নিদারুণ পণ তার»-__ 

যুধিষ্টির-সনে বাদ যার, 

নিশ্চয় তাহার নাশ। 

কঠিন অজ্জ্বন ? 
কশোদরি, শুন তার গুণ১--- 

কর্ণ-সহ ঘেরথ সমরে, 

অনুমানি শুনেছ কাছিনী, 
কর্ণ সহ দ্বৈরথ সমরে-_- 

রথচক্র মেদদিনী গ্রাসিল যবে, 

বিকল অন্তর বীরবর 

৫৩ 

১৩ 

১৫ 

সগ 
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সপ পাস পপি শসাসটিশি সি পিপি লাস্টিলাি পা পাপা সস স্পা পতি সই পপ 

অর্জুনে করিল সৃতি; 

কোন কথ পার্থ না মানিল! 

কবচকুগুলহীন বিরথী যখন, 

মহাবাণ তাহে প্রহারিল ; 

নির্দয় হৃদয় কর্ণে করিল সংহার। ৮৮০ ০1€ 

আছে কথা বিদিত সংসারে, 

শাস্তনকুমার ্ 
ভীক্মদেব--পিতামহ তাঁর, 

ছলে শিখণ্তীর আড়ে থাকি 
নিপাতিল শুরে। রা 2 ১৩ 

বিকল পুত্রের শোকে গুরু দ্রোণ যবে 

ধু-হুলে চিবুক রাখিয়ে 

ভেসে যাঁয় অশ্রুজলে, 

পার্থশর করিয়ে সন্ধান 

ধনুণ্ডণ করিল ছেদন)  '** *** ১৫ 

ব্রহ্গরন্ধে পশিল ধন্নুর হছুল+_ 

পড়িল ব্রাহ্মণ ! 

ত্বাহা। সত্য এ সকল, 

কিন্ত সকলি কৃষ্ণের ছল শুনি! 

অর্ছনের নাহি দোষ তায়। টা ২০ 

কৃষ্ণ-ছলে কর্ণের বিনাশ, 

দ্রোণের নিধন, ভীম্ষের পতন, 

সকলি কৃষ্ণের ছলে । 

অর্জুনের দোষ কিবা তাহে? 
জান যদি কহ, মহাশয়) . সানি? ৫ 



চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ] জন। ৫৫ 

শ্রীকৃষ্ণ । 

মদনমঞ্জরী | 

কৃষ্ণ । 

কোথা ধনগ্রয় ? 

যাব তথা, ভিক্ষা! লব প্রবীরের প্রাণ। 

শুন ঃধনি, হিতবাণী কহি তোম। সবে, 

যাঁও যদি অর্জুন-সদনে, 

অপকীত্তি হবে রাঁজকুলে ; *** *** € 

যুক্তি যাহ! শুন মন দিয়া । 

হের বর্ম, হের ধনু, হের যুগ্ম তৃণ, 

হের যুগল কুগুল, 
মধ্যাহ্ন-মার্ভড জিনি কিরীট উজ্জল, 
হের অসি, যম বসে অসি-ধারে»- **, ১৩ 

উপহার দিয়াছেন জাহ্বী প্রবীরে। 

অর্জুন বা নারায়ণ, ত্রিপুরারি কিবা১_- 

এই সাজে সুসজ্জিত হইলে কুমার, 

সমরে প্রবীরে কেহ নারিবে আটিতে। 

পাগুবের পরাভব হবে, *** ”* ১৫ 

অতুল গৌরব রবে ভবে। 
পতির সম্মান চাহ কি, জননি, তুমি? 
যাঁও ত্বরা, প্রভাত নিকট, 

রণ-সঙ্জা লয়ে দাও রথীন্ত্র কুমারে। 

কে তুমি, হে শুভকারী, দেহ পরিচয় । *** ২০ 

এক উপদেশ-কথা শুন মন দিয়া, 

যতদ্দিন পাগডব ন! হয় পরাভব, 

শয়নে ভোজনে__ 

রণ-সাজ কতু নাহি ত্যজে। 

চক্তী হরি--পাগুব-সহায়, ৮০, ২৫ 



৫ 

ত্বাহ]। 

শ্রীরুফণ। 

ত্যাহা। 

মদনমঞ্জরী । 

জনা [দ্বিতীয় অন্ক 

ছলে পাছে হু'রে লয়ে যায়! 

সতর্ক করিও, সতিঃ পতিরে তোমার । 

কেব! তুমি; মহাশয়, দেহ পরিচয় । 

পরিচয় পাবে মম রাজার সভায়, 

যাও ফিরে, প্রভাত নিকট । [ প্রস্থান । "*' € 

শুন শুনঃ মদনমঞ্জরী, 

বুঝিতে না পারি, কোন্ জন করে ছল ! 

কিরীট, কুগুল, বন্ম, শরাসন, তৃণ”__ 
দেবতা-ছুর্লভ অস্ত্র যত-_ 

কোথা হু'তে এলো ! *** *-, ১০ 

এ পথিক কোথায় পাইল? 

হয় ভয়, নাহি দিল পরিচয় 5 

গঙ্গার কিন্কর বলি নাহি লয় মন। 

প্রফুল্িত কায়, পদ্মগন্ধ তায়, 

পঙ্কজ বদন, বঙ্কিম নয়ন,__ “০, ১৫ 

হরি বুঝি করে গেল ছল ! 
সন্দ নাহি হয় দূর, 
চল যাই পার্থের সদন, 

কুমারের প্রাণভিক্ষা মাগি। 

অদ্ভুত সন্দেহ তব ননদিনী আজি ! টি ২৬ 

জম্মেছেন প্রাণনাথ জাহৃবীর বরে, 

রণ-সজ্জ| প্রেরিলেন মাতা । 

অস্ত্রের প্রভাবে 

অনায়াসে পাগুব বিমুখ হবে 

পতির গৌরবে পূর্ণ হইবে মেদিনী । *"*' ২৫ 
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স্বাহ। শুন নতি, 

কোন মতে মন নাহি বুঝে ! 

উপদেশ ভাবি” বাড়ে আতঙ্ক আমাঁর-_ 

ণক্রী হরি রণ-সঙ্জা নাঁহি লয় হরি? । 

বিষ্ুমাঁয়া কে বল বুঝিবে! *** ৮০" ৫ 

কেবা জানে কি ছলে হরিবে? 

যার ছলে মুগ্ধ ব্রিভুবন, 

রণ-সজ্জা করিবে হরণঃ-_ 

এ নহে বিচিত্র কথা। 

মদনমঞ্জরী । যাও, যদি থাকে সাধ, পাগুব-শিবিরে | -*. ১০ 

ছিছি! কুল-লাজ ভুলি আইলাম চলি ! 
শক্র কবে সদয় কাহার ? 

বহে ধীর সমীরণ, প্রভাত নিকট, 

নিজ হস্তে সাজায়ে পতিরে 

পাঠাব সমরে ) -*" -** ১৫ 

্ বীরবাল! বীরাঙ্গনা আমি। 

স্বাহা। চল তবে, বিধিলিপি কে করে খগ্ডন? ১৭ 

[ সকলের প্রস্থান । 

( বিদৃষকের প্রবেশ ) 

বিদু। খুব জবর বাবা, সারারাত ঘুরে আচ্ছ! ঘোড়া চুরি কন্ধুম বটে ! 
এ যে মাঠের ধারে এসে পড়লুম, এ যে পাগুব-শিবিরের ধ্বজ|। 

প্রভাতেই কৃষ্ণনাম শুনে রাতকাণ। হ'লেম বাবা; পায়ের দফা খতম, 

আচ্ছা জখম ) এই ষে চিকৃচিকিয়ে উষা দেখা, দিয়েছেন। কই গো 

তোমরা, কোথায়? আমা হ'তে ত আর হ'লনা। ( ইতস্তত: 
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দেখিয়া) তারা সট্কেছে,"_ভোরাই হাওয়া পেয়ে। ও বাবা, এ 

যে সাজ-সাঁজ রব উঠুলো! এ মাঠের ধারে আর কেন, বাম্নীর 
আঁচল ধরি গে। 

[প্রস্থান । 

পঞ্চম গর্ভাস্ক 

প্রবীরের শয়ন-কক্ষ 

পালক্ষোপরি প্রবীর নিদ্রিত 

( জনার প্রবেশ ) 

জন] । উঠ উঠ, কত নিদ্রা! যাঁও, যাঁছুমণি ! 

প্রভাত রজনী, ৫ 

আক্রমিতে পুরী 
অগ্রসর পাগুব-বাহিনী । 

শুন ভৈরব-কল্লোল-_ 

নড়িছে পাণ্ডবচমূ, 

ঘন ধুলা! গগনমগ্ডলে, "" “২. ১০ 

বীর পদুভরে 

জল-স্থল কাপে থরথরি ; 
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প্রবীর । 

জনা । 

প্রবীর । 

রথের ঘর্থরনাদ জীমৃত-গর্জন, (%": 

অন্ত্রআভ। ক্ষণপ্রভা-সম খেলে 
বাহুবলে অরিদলে বিমুখ” সত্বর। 

সুসঙ্জিত তব অনীকিনী, 
শী্দিংল-বিক্রমে শক্র কর আক্রমণ । 

বীরমাতী।ঃ শুন গো, জননি, 

ল”য়ে পদধূলি এখনি পশিব রণে। 

কিন্তু মাতা যাব একেশ্বর, 

নিবারণ কর” না কিন্করে। 

কালি সন্ধ্যাকালে ভ্রমিয়া নগরে 

হেরিলাম নিরুৎসাহ পবে, 

হতাশ সবার প্রাণে । 

আম! হেতু ঘটেছে বিবাদ ; 

হারি, জিনি, একেশ্বর পশিব সমরে । 

মহোল্লাসে গর্জে, শুন, মাহিম্মতী-সেনাঃ "." 

বীরমদে মত্ত জনে জনে, 
শমন-সমান সবে প্রবেশিবে রণে ! 

ভেব ন!, জননি; 

একেশ্বর পশি রণে নাশিব পাগুবে। 

তব পদধূলি মাতা করিলে গ্রহণ 

মহাশক্তি জাগে হদ্দি-মাঝে। 

ঝ্রিপুরারি হন যদি অরি, 

তারে নাহি ডরি,- 

মার নাম কবচ আমার । 

রহুক বাহিনী মাগো রাজার রক্ষণে, 

৫৯ 

চি 



৬৬ 

সরি পি টি ই রি পি তই এপ্লাই পাস অস --৬ লা লাশটি লাস শাসিত সিল 

অদনমঞ্জরী | 

জনা। 

মদনমঞ্জরী | 

জনা । 

প্রবীর । 

মদনমঞ্জরী । 

জন। [ দ্বিতীয় অঙ্ক 

সাবধানে রাখুক নগর-ঘ্বার। 

আশীষ, জননি,. আসি বিনাশি পাগুবে। 

( মদনমঞ্জরীর প্রবেশ ) 

মা গো, সদয়া অভয় 

রণ-সাজ দেছেন দানীরে। 
হের, বর্ম কিরীট কুগুল টা রা € 

ধন শর তরবারি,-- 

অরি মুগ্ধ প্রভাবে যাহাঁর। 

কি ছার পাগুব, 

পরাভব এখনি হইবে; 

সদয়! অভয়া, মা গো, কারে আর ডর ? **" ১০ 

মা গে নিস্তারকারিণি, স্ুরতরঙ্গিণি, 

কিন্ছরীরে রাখিলি কি পায়? 

অস্ত্র দিয়ে ভূলে যেন থেক না, জননি ! 
একমাত্র নিষেধ মা তার, 

যতদ্দিন পাগুব না ফিরে হত্তিনায়। ৮০, ১ 

শয়নে ভোজনে রণ-সাঁজ ত্যজিতে নিষেধ। 

বৎস, ভক্তিভাবে করহ প্রণাম 

জাহ্বীর রাঁজীব-চরণে। 

শিরোধাধ্য তব আজ্ঞা, মাতা, 

তব পাদপপ্পে আমি প্রণমি জাহৃবী | .*, ২০ 

দেব-কুপা তোমার প্রসাদে 
তুমি মম ইঞদেবী। | 

সাধ মম সাজাইতে, দেহ অনুমতি । ৫ 
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(মাঙ্গলিক সামগ্রী লইয়া সথিগণের প্রবেশ ) 

সকলে। 

(গীত) 
বাহার”হুংরি । 

দেখ, ওই দেখ, ধেনু দাড়ায় বৎস-সনে, 

বৃষভ, গজবাজী, কুমার আজ যাঁবে রণে। 

(জিন্বে সমর ) 
সুন্দরী, রজত, সোণা, দ্বিজ, নুপ, বারাঙ্গন1, 

ঘৃত, মধু, ফুলের মালা], পতাকা এ গগনে। ৪০৪ ৫ 

( জিন্বে সমর ) 

দেখ, প্র অনল জ্বলে, শিখা তার ডাইনে হেলে, 

পূর্ণ ঘড়া, দধির ছড়া, ধানের গোছ! শ্বেতবরণে। 

(জিন্বে সমর ) 

( জনৈক দূতের প্রবেশ 
উপস্থিত শক্র-সৈন্য তোরণ-সমীপে |. ১০ 

প্রাণপণে বীরগণে 

নিবাঁরিতে নারে মহাচমূ। 

গর্দাহাতে বীর একজন, 

দীর্ঘকায়, 

গদার বাতাসে উড়ায় বারণ ঠাটু। ...-* - ৮ ১৪ 
রথ মারে রথোপরে তুলি; 

মহাবলী ছুষ্দ সমরে। 

ঝাঁকে বাকে ছোটে শর অন্ধকার দিশ! ! 
কোন্ বীরশ্রেষ্ঠ নাহি জানিঃ * 

কিরীট-কুগুল-সুশোভিত, :--৪২ ৯১, *** রি 
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প্রবীর । 

জনা । 

ধনুক-টক্কারে তার পর্বত বিদরে, 

মহানাদে গর্জে তার ধ্বজ, 

অনায়াসে পরাজিল দেব হুতাশনে। 

দৈত্য-সৈম্ যুঝে অগণন-_ 
শিলাবৃক্ষ করে বরিষণ;  *** ৮০, € 

বুঝিছে রাক্ষমসেন! । 

কেবা যুব! নাহি জানি, বীরের তনয়, 

অস্ত্রে তার রুধির-তরঙ্গ বে+__ 

এতক্ষণ কি হয়, না জানি! 
বিদায় জননি | রা 2 ৬৩ 

যাও পুত্র। 
[ প্রবীরের প্রস্থান। 

দেখ” ম! জাহ্কবি ! 

চল যাই প্রাসাদ-উপরে, হেরি রণ। ৮** ১৩ 

[ সকলের প্রস্থান । 

ষষ্ট গর্ভাঙ্ক 

রাজবাটীর নিকটস্থ উদ্যান 

( বিদূষকের প্রবেশ ) 

বিদু। ভরসার মধ্যে এই, পাণ্বেরাও হরি হরি কচ্ছে। দয়াময় হরি, 
এত করে প্রাণপণে ডাকছে, কেন তাদের মুক্তিদানই কর না? 

দয়াময়, পাগুবকুলেই চেপে থেক; যেমন চেপে থেকে দ্রৌপদীর 

পাঁচটা ছেলে খেয়েছে! এ ছোট মাহিম্বতীপুরীঃ এর বাগে আর 
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নজর টজর দিও না ঠাকুর! এখন রাঁজার কি হয়! বামুনের ছেলে 
বাবা, বাণের ঠন্ঠনিতে ঘেঁস্তে পারবে নাঃ তা৷ হলে মধুর কষনাম 
ফলে যাবে। তা ফলে ফলুক, আমার ওপর দে ফলে যাক্, না হয় 

মোগণ্ড আর নাই থাব, রাঁজাটার না কিছু হয়। হরির নীচে যদি 

কেউ ঠাকুর থাকে ত, এ অগ্নি দেবত| । বাবা ! কাল সকালে কল্পতরু 

হয়ে কি বর দিলেন, দেখতে না দেখতে পুরী এক গাড় হওয়ার 

যোগাড়! আহা, আমাদের রাজার কি বুদ্ধি ! যার খাঁগুব বন খেয়ে 

মন্দাগ্রি সারেঃ তাকে ঘরজামাই রাখে? আমার মত মোগাখোর 

লাখ বামুন একদিকে, আর হুতাশন একদিকে ! বাবা! কে 
আকীড়া জোয়ান সেধুচ্ছে? কে তুমি গোঃ কে তুমি? বলি, হন্ হন্ 
ক'রেই যে চলেছ! আরে দ্লাড়িয়েই যাও না; তোমার সঙ্গে না 

রাত্তিরে আলাপ হয়েছিল? ক ১২ 

( প্রথম গঙ্গা-রক্ষকের প্রবেশ ) 

১ম গঙ্গা-রক্ষক। কি ঠাকুর, তুমি এখানে? চল, দিনের বেলা খুঁজে 
দেখি, বদি ঘোড়া পাওয়। যায় । "* -" ১৪ 

বিদ্1|ী ও কাজে আর আমি নেই, সোণার চাদ! রেতে ঘুরে রাতকাণা 

হয়েছি, আবার দিনে ঘুরে দিনকাঁণ! হতে নারাজ । তোমার হাটুর 
বল থাকে, ঘুরে দেখ বাবা! চোর হয় বটে বাবা, কিন্তু তোমার মত 

নচ্ছার চোর ত আমি দেখি নি) সমস্ত রাত মাঁঠে-ঘাঁটে হেঁটে হু"টে 

তোমার আকেল হ'লো না? সে ঘোঁড় আর পাওয়া যায়! সে 

দয়াময় হরির কৃপায় অন্তধ্ধান হয়েছে! এ দিকৃটে গ্লীনে অশ্বশাল! 

আমার জানা ছিল, এখন কোথায় গেছে জানি না; তোমার সথ হয় 

ঘুরে দেখ। আমি ত আর যাচ্চি নে। রি ২ 

১ম গঙ্গা-রক্ষক। রাজমহিষী কোথায়? | 
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বিদু। কেন, অন্তঃপুরে। 

১ম গঙ্গা-রক্ষক । আমাকে তাঁর কাছে নে যেতে পার? 

বিদু। কেন বল দেখি? পতি-পুক্র যুদ্ধে গিয়েছে, মাগী হা-হুতাশ কাচ্ছে, 
এ ছুষমন চেহারা নিয়ে গিয়ে কেন খাড়া ক'রব, বল ত? কি, 

তোমার কথাটা কি ভাঙ্গ না? কাল রাত থেকে ত ফিয়ছ-_মতলব- 
থানা কি? - ৬ 

১ম গঙ্গাঁরক্ষক | আমি রাজার মঙ্গলের জন্য | 

বিদু। কারুর মঙ্গল যে তোমার চৌন্দপুরুষে কথন করেছে এ ত আমার 
বিশ্বাস হয় না। এ রাজ্যে ত চারিদিকে মঙ্গলের ধ্বনি উঠেছে, 

যা হবার তা পুরুষ-মহলে একদম হ'য়ে যাবে! এখন মাগীদের কি 

ঘর-চাপা দেবেন! গয়ন1 কেড়ে নেবে? ১১ 

১ম গঙ্গা-রক্ষক। সত্যি ব্রাহ্মণ, আমি মঙ্গল-কামনায় এসেছি । 
বিদু। ভেঙ্গে না বললে, দাদা, আমি বুঝতে পাচ্ছি নি। 
১ম গঙ্গা-রক্ষক । শোন ব্রাহ্মণ আমি গঙ্গাদেবীর কিন্কর। ১৪ 

বিদু। হ'তে পারে, গঙ্গাযাত্রীর ঘাঁড়-মোচভান-গোছ চেহার! বটে! তা 
কার সঙ্গানে গঙ্গালাভের জন্য আসা হয়েছে? রাণীরও কি দিন 
নংক্ষেপ না কি? এ দিকে হরিনাম এ দিকে আপনাদের পদার্পণ 

কারখানাটা কি বল্তে পারেন? কি, বাস্তবৃক্ষটী রাঁথবেন না, না কি? 

১ম গঙ্গা-রক্ষক। ঠাঁকুর, পরিহাস রাখ | .*' - ১৯ 
বিদু। পরিহাস আমার চৌদ্দপুরুষে জানে না। 
১ম গঙ্গএরক্ষক | সর্বনাশ হবে। 

বিদু। প্রত্যক্ষ দেখছি! আর যেটুকু সন্দেহ ছিল, মহাশয়ের শুভাগমনে 

তা ক্লাশ হয়েছে। ২৩ 

১ম গঙ্গা-রক্ষক। ঠাকুর, তুমি রাজ্জীকে িষ বল, শঙ্কর রা টিন 

জয় হবে না। কি আশ্চর্য ! আমরা অলক্ষিতে যথা ইচ্ছ। বাঁই আসি,-_ 
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দেবদেবের কি কোপ, কাল অশ্বশাল! খুজে পেলেম না, আজ 

অন্তুঃপুর খুঁজে পাচ্ছিনে! ঠাকুর, তুমি রাঁণীকে বল গে; ঘোড়। 

ফিরিয়ে দিন,-_-যুন্ধে জর হবে ন1। *** “ ৩ 

বিদু। সে আমার কর্ম নয়। এ ওদিকে অস্তঃপুর, যেতে ই হয় যাঁও) 
তোমারও কর্ম নয়, স্বয়ং গঙ্গা মা এসে বল্পে কি হয় জানি না! 

হরি ঘাড়ে চেপেছেঃ মাগী কি হিত কথা শোনে ? চল নিয়ে যাই। 

পালাঁও কেন, পালাও কেন? 

১ম গঙ্গা-রক্ষক | আর পালাও কেন ! দেখছ না, শূল হাতে কে তেড়ে 
আস্ছে? ( পলায়ন) রা প্র 

বিদু। কে বাবা, কাকেও ত দেখছি নে) দেখা না দেন, সে এক রকম 

তাল! ওদের মনন আলো-করা চেহারা কোন্ চগ্ডালের দেখ্বার 

সখ. আছে! বাই--একবার রাণীর কাছে, যদি সুবিধা বুঝি? 

কথাটা পাড়ব, নইলে গুম্ খেয়ে চলে আসব আর কি! আহা, 

মাগী মুক্তিলাভ করে না গা? ভবের কাগারী হরি, বেছে বেছে লোক 

নাও না কেন? [ প্রস্থান । ক ১৫ 



ভীম। 

শ্রীকফণ। 

বুষকেত। 

ধশি 

সপ্তম গর্ভাঙ্ক 

রণস্থল 

ভ্রীকৃষ্ণ, ভীম, বৃষকেতু ও অনুশান 

বৃথা বীর্য্যবল, বিফল গৌরব,_ 

পরাভব বালকের রণে ! 

হা কৃষ্ণ! এ হেয় প্রাণ না রাখিব আর, 

বাছুদ্ধয় করিব ছেদন, 

গ্রবেশিব অগ্নিকুণ্ড মাঝে ! ৫ 

বধিলাম ছিড়িছবকম্মার, বকে, 
শত ভাই কীচক নিপাত ভূজবলে, 
শত ভাই দুর্য্যোঁধন চূর্ণ গদা-ঘায়,_ 

কেন, হরি, নিবারিছ আর? 

বধুক বালক মোরে পুনঃ যাই রণে।  *** ১৩ 

ক্্যান্ত হত বীরবর; 

ঘরে নাহিাল,। . ৮1:৭৯: ৮. 
যতক্ষণ মহাদেব বল না হদ্ি*, 
প্রবীরে ফিরাতে কেহ কদাচ নারিবে। 

ধিক্ ধিক্, '" "1 ১৫ 

হাঁ কৃষ্ণ, এ অপমানে ফেটে যায় প্রাণ! 

শুভক্ষণে রাজপুত্র ধরেছিল ধনু, 

কোটি বাণ পলকে ঝলকে ধন্ুণ্ডণে ! 

প্রাণপণে আক্রমণ করি, 
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অন্শাঘ। 

জনা 

নারিলাম আঘাতিতে বীরে, 

অস্থিমাত্র সার মম প্রবীর-সমরে। 
দানবীয় মায়। যত করিম প্রকাশ, 

হলো নাশ বালকের শরে ; 

তিন পুরে নাহি বীর প্রবীর-সমান। 

স্বচক্ষে দেখেছি, 

গুণহীন করিল গাঁগীব ; 

দীপ্তিমান লক্ষ লক্ষ বাণ 

ছাড়ে বীর আখি পালটিতে। 

কিরূপে সংগ্রাম-জয় হবে, হৃধীকেশ? 

রামজয়ী পিতামহে দেখেছি সমরে, 
ধনুর্ব্বেদী দ্রোণ-সনে করিয়াছি রণ; 

কিন্তু এ হেন বিক্রম-- 

মানবে সম্ভব কতু নাহি ছিল জ্ঞান ! 

বল মোরে, শ্রামধূন্দন, 

কেমনে ছুঙ্জয় রিপু হইবে নিপাত ? 

যা কহিলে সত্য, বীরবর, 

প্রবীরে নিবারে রণে নাহি হেন জন; 

শুল করে শঙ্কর সহায় তার। 

আগত যামিনী, লন্ত শিবিরে বিরাম; 

আজি নিশার মতন 

সন্ধি করেছি স্থাপন । 

কালিএপ্রাতে শিবের প্রদাদে, 

প্রবীর পড়িবে রণে অজ্জুনের করে » 

৬৭ 

০ 

চর 

১৫ 

[ সকলের প্রস্থান 



অষ্টম গর্ভাঙ্ক 

রণক্ষেত্রের অপর পার 

প্রবীর 

প্রবীর। আজিকার মত রণ হ'ল অবসান । 

একি, 

কোথা হতে যন্ত্রধবনি ওঠে সুমধুর? 

মরি মরি, 

বিদ্যুৎঝলক-সম কে রমণী হেরি? রি ৫ 
আহা; 

রূপের ছটায় মাতায় ধরণীতল! 

কে রমণী? কোথায় লুকাল? 

( বালক-বাঁলিকা-বেশে কাম ও রতির প্রবেশ ) 

থাশ্বাজ-মিশর--দাদর]। 

ভালবাসি তাই বসি সেথায়, 

কাপিয়ে পাতা ধীরে যেধ! মলয়-মারুত বয়ে যায় । *** ১০ 

€যেথ! নবীন লত। নবীন তরু বেড়ে আদরে, 

আকুল হ'য়ে কোকিল যেথা গায় কুছুম্বরে ১ 

ফোটে ফুল গৌরবের ভরে, 
সৌরভে দিক আমোদ করে, 

মধুপানে মত্ত ভ্রমর চ'লে পড়ে কলির গায়। ৮৪ ১৫ 

€ 



অষ্টম গর্ভঙ্ক ] 
স্ণি অপ্ি পপ ক্ষান্ত” স্ট্রিপ পা এসাািস্স 

প্রবীর ৷ 

কাম। 

রতি। 

কাম। 

রতি। 

প্রবীর । 

কাম। 

প্রবীর । 

কাম। 

প্রবীর। 

কাম। 

জন৷ ৬৯ 
ই শব পবিস মি রস 

মরি মরি; কে এ দুটী বালক-বালিকা ! 

ঘরে ঘরে থেলে বেড়াই আমরা দু'জনে, 

নইলে এমন বাধাবাধি থাকৃতো৷ কেমনে ? 
আমি ফুল ছড়াই সবার গায় ;- 
মিনি হুতোর ডুরি আমি বাঁধি সবার পায় । -.. ৫ 

আমার পৃজে। সবাই করে। 
আদর আমার ঘরে ঘরে। 

তোমর! কি এ দিক থেকে আস্ছ? 
হা। 

ওদিকে একটী যুবতীকে যেতে দেখেছ? ... ১৪ 
হা। 

সে কোঁথা গেল? 

বাড়ী গেছে? তুমি যাবে? নিয়ে যাই চল। 

(গীত) 

থান্বাজ-মিশ্র- ঠুংরি। 

নাগরী গেঁথে মাল! যত্বে পরায় নাগরে। 

নইলে কিসের কদর ফুলের, ০০৯ ১৪$ 

আদর তারে কে করে? 

অনুরাগে কুগ্জে জাগে নাগরী-নাগর, 
না! হ'লে কুঞ্জবনের এত কি গুমর, 

শিখ তে সোহাগ গুগ্রে ধেয়ে আস্তে! কি ভ্রমর 
নইলে কি বয় মলয়-বাতাস, কোকিল গায় কুছন্বরে $ 

[ উভয়ের প্রস্থান ও পশ্চাৎ পশ্চাঁৎ প্রবীরের গমন 



তৃতীয় অঙ্ক 
প্রথম গর্ভাহ্ক 

মায়াকানন 

নায়িক! ও সখিগণ 

( প্রবীরের প্রবেশ ) 

সখিগণ। (গীত) 

বেহাগ-মিশ্র- থেম্টা। 

একে সই ছোটে মলয়-বায়-_ 

ফোটে ফুল, কোকিল কুছ গায়। 

দেখিস্ দেখিস্, সামলে থাকিস্, প্রাণ নিয়ে না যায় ! 

চলে যা ফিরিয়ে বদন, নয়নে ন। মিলে নয়ন, 

হ'য়েছে কেমন কেমন, তাই বলি আয় চ'লে আর়। 

কেন লো কী্বি শেষে ? ফেল্বে ফশদে মুচকে হেসে 

কে এলে! কি ভাবে, সই, ছল্তে অবলায়। 

প্রবীর । কে সুন্দরি, ল?য়ে সহচরী 

কেলি কর বন-মাঝে ? 

প্রফুল যৌবন, হা ১৩ 

বনে হেন না ফুটে কুসুম 

তুলনায় সম যে বা তব) 

কি বা বাগ-রঞ্জিত বদনে 

কোৌমুদী আদরে খেলে ! 



প্রথম গর্ভাঙ্ক ] জন! 

সখিগণ। 

প্রবীর 

মন্দ বায অলক! উড়াঁয় "৫ 

জিনি” মণি অধর রক্তিম, 

পদ্মমুখে_- 

নয়ন খঞ্জন করিছে নর্তন, 

মাধুরী-লহরী ছুলে যায়, 
সে লহরে ভাসে মম প্রাণ । 

ফিরে চাও, স্থহাসিনি, 

দেহ পরিচয় । 

রাজার তনয় আজি কিন্কর তোমার । 

(গীত) 

শযামসিন্ধু-__দাদরা। 

| না, কথায় ভুলো না-_ 

হেথা তো! থাকা হ'ল না । 

থাকলে হেথা ঠেক্বে দায়ে, ফিরে চল না । 

এসেছে-_ছল্বে ব'লে ; শেষে কি ভাস্ব জলে? 

চেও না, চাইলে যাবে নারীর মন টলে ; 

ওলে৷ সরল ললন1 ৷ 

দেখিস্ লো থাকিস সাবধানে, 

আাখি-বাণ প্রাণে না হানে, 

মন্চোরারে ধর! কেন দেব বল না? 

চতুরের কাছে নারীর থাক! চলে ন1। 

বিমোহিনী ছবি! দেবী কিমানবী! 

ছাড় ছলা-_দেহ পরিচয়, 
হে রূপি, তৃষিত পরাণ, 

৭১ 

৬ 

১ 

৩ 



৭২ 

নায়িক!। 

প্রবীর । 

নায়িক!। 

জন! [ তৃতীয় অন্ক 

স্ৃধাংশুহাসিনি, রাখ পায়। 

নিতশ্ষিনিঃ 

বিভোর হৃদয়, চিত্তহারা তোম! হেরি। 

কামিনী কোমল-প্রাণ! শুনেছি, ললনা, 

কঠিন! হ'য়ে! না মম প্রতি । ০৯, ৫ 
অমনি ক'রে যারে তারে, ভুলাঁও বুঝি কথার ছলে ! 

বল হে, চ*লে এলে, কোথায় কাঁরে ভাসিয়ে জলে ? 

মজেছি, নাই কে। বাকী; হয় নি কি হে মনের মত? 

বল হেঃ শেখালে কে, এলে! সোহাগ জান কত ? 

সরল! বনবাল1,-_ কেন জ্বাল! বাঁড়াও এসে? ... ১৬ 

সখী মিলি করি কেলি; কে জানে হায় মজ.ব শেষে! 

যাও, যাও সেই তাবে; কেন হেসে পরাও ফাসি? 
আজকে বল ফুলের মত, কাল সকালে ঝল্বে বাসি । ' ১৩ 
সুন্দরি, তোমায় মিনতি কচ্ছি, আর আমার সঙ্গে ছল ক*র 

না, আমায় যাতনা দিও না । আমি আর আমার নই--আমি 

তোমার ) মুখ তুলে চাও, কথা কও। পায়ে প্রাণ রেখেছি, 

তুলে নাও। | 

(গীত ) 

কানাড়া--দাদ্রা। 

ও লো সই, দেখ লে! কত কাণ! 

কথায় কথায় প্রাণ রাখে পায়, শুধু কথার প্রাণ ! 

কথায় কথায় যে জন ধরে পার, 

কেউ যেন না ভোলে তার কথায় ; 

কথায় কথার প্রাণ রাখে পায়, মজিয়ে চ'লৈ যায়! ৮০০ ২২ 

মন-মজীনের মজ.লে কথায় থাকে না লে! মান; 

যেমন আদর তেমনি অপমান। 



প্রথম গর্ভাঙ্ক ] জনা 
মি ত 

প্রবীর । 

নায়িকা । 

প্রবীর। 

সুলোচনা, হয়ো না কঠিনা, 

১ 

দিও ন! বেদনা, 

সহে না-বল না কত সয়? 

মজায়ে জিতে কর ভয়ঃ 

এই কি কোমলপ্রাণ! নারীর বিচার ? 

হৃদয়ের হার তুমি লে! আমার, 

প্রেমে তব বাধা রব চিরদিন। 

চন্দ্রাননিঃ 

বদন তুলিয়ে, হেসে কথ কয়ে, 

আশা দিয়ে জুড়াও তাপিত প্রাণ । 

দেখ পরীক্ষিয়।, 

দহে হিয়া তৰ অযতনে ! 

তুমি রাজার কুমার, যাঁও মেনে আর-_- 

কাজ কি অত কথার ভাঁণে? 

তুমি কি আমার হবে? 

কাজ কি, থাকি মানে মানে। 

কি কথায় জন্মিবে প্রত্যয়? 

সাধ হয়, 

বিদাঁরি হাদয় দেখাই তোমায়। 

বুঝে- কেন বুঝ না রূপসি ? 

কর লে প্রত)য়, 

তোঁম। বিনা কারু নয় আর; 

চোখে চোথে রব, তোমারে দেখিব, 

কারু পানে ফিরে নাহি চাব ; 

হৃদি-সিংহাসনে যতনে তোমারে দিব স্থান । 

৭৩ 

১৩ 

১৫ 

ষ্ঠ 

৫ 



৭8 

নায়িকা । 

প্রবীর । 

নায়িকা। 

জনা [ তৃতীয় অঙ্ক 

যা আছে আমার, মকলি তোমার, 

আমি লো তোমার--ধনি । 

সুন্দরি, কেন লো বঞ্চনা কর? 

তুমি যে আমার হবে, ত্বপনে ওঠে না মনে ) 

জেনে শুনে মন মজেছে, মন ফিরাব আর কেমনে ! ৫ 

বিষ-মাথান-নয়ন-বাণে জরজর হল তন্ুঃ 

মরে নারী নয়ন-শরে--তবে কেন করে ধনু? 

( ধঙ্ছক ধরিতে গিয়া ) 
এ কি হে কেমন রীতি, দিতে নার ধন্নুকখানি? 

তুমি হে আমার যত, মনে মনে তা ত জানি ! 

রিপুজয় যত দিন ন! হয়, স্থন্দরি, ৮০৮. ১০ 

নিষেধ ত্যজিতে শরাসন, 

বীর-সাজ ত্যজিতে লে! মান! । 
কালি অরি প্রেরি” হস্তিনায় 

ধনুর্ববাণ অর্পণ করিব তোর পায় । 

বল, ধনি, তুমি তো আমার হবে ? *** ১৮১৫ 

হয়েছি; আর কি হব? দেখ+ বয়ে যায় যামিনী; 

বুঝে ছল কর এত, বল, কত সয় কামিনী । 

এস হে, সাজাই তোমায়, বীর-সাজে আর কি কাজ এখন ? 
বড় সাধ উঠ.ছে মনে, যতনের ধন করব যতন । 

মাত” আজ প্রেম-সমরে? সকালে কাল যেও রণে) *₹*১ ২৪ 

এস হে, হৃদয়নিধি, সাধের সাগর ভাসাই মনে! 

আদরে সাজিয়ে বাসর, সোহাগ তোমায় করব সাধে। 

পেয়েছি, আর কি ছাড়ি? বাখব বেধে রমনিকঠাদে । 

[ সখিগণ ব্যতীত সকলের গ্রস্থান। 



দ্বিতীয় গূর্ভাঙ্ক ] জনা ৭৫ 

( দৃশ্ট-পরিবর্তন- _-সখিগণের ডাকিনী-বেশে পরিবর্তন ) 

সখিগণ। গীত। 

সামস্ত-সারঙ্গ__থেম্টা। 

মড়ার হাড়ের ফুলের মাল! পরেছি গলায়, 

নিয়ে মড়ার মাথ! খেলি আয়। 

শ্মুশ।নে নাচ লে৷ তাথেই থেই, 

হাড়ে হাড়ে তাল দে না লো-_কাজ ত বাকী নেই; 

আয় লে। বমি মড়ার বুকে, সূ € 

চিতের ছাই আয় মাখি গায়। 

হি হি হি হাসির ঘটায় খেলুক দামিনী, 

নেচে নেচে আয় লো, যোগিনি, রণরঙিণি, 

নাড়ীর মালে, মড়ার ছালে, আয় সঞ্জনি, সাজাই কায়। 

[ সকলের গ্রস্থান। 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 

উদ্যানস্থ চন্দ্রাতপ 

( জনা ও নীলধবজের প্রবেশ ) 

নীল। বল, পরিয়ে, কুমার কোথায়? -** ১০ 

দমিয়ে দুর্ম্দ অরি বথীন্্র নন্দন 

নাঁমি” রথ হ'তে 

পদব্রজে গেছে কোথা চলে! 

এখন” কি আসে নাই তোমার নিকটে? 



৭৬ জনা [ তৃতীয় অঙ্ক 

চারিদিকে দূতগণ করে অদ্বেষণ, 
সন্ধান না পায় কেহ! 

কেহ বলে, দেখিয়াছি বটবৃক্ষ-তলে, 

কেহ বলে, বনপথে গেছে চলে ; 

তত্ব কিছু নাহয় নির্ণয়। ০৫০ এট ৫ 

তোম! ছেড়ে সে ত নাহি রয়) 

যথা রয়, সন্ধ্যার সময় 

তোমায় আমায় প্রণাম করিয়ে যায়। 

কিছু ত বুঝিতে নারি, 

বন্দী কি হইল পুত্র অরির কৌশলে ? "*. ১০ 
দেখ, দ্বিগ্রহর উদয় হইল, 
তবু কেন গৃছে না৷ আইল? 

জনা। প্রাণেশ্বর, প্রাণ মন কাপে থর থর! 

কোন্ মায়াবিনী 

তুলালে বাছারে আজি ! 

মম দূত আসিয়াছে ফিরে, 
তত্ব নেছে শক্রর শিবিরে, 

নিরানন্দ অরিবুন্দ করে হায় হায়, 

নিরুৎসাহ পাগুববাহিনী । 
রণ অবসান, তি রি ২০ 

তথাপি কটক নহে স্থির ঃ 
ভ্রিরমাণ রধিগণে যুক্তি করে সবে 

কি উপায় হবে, 
পরাতে যবে কুমার পশিবে রণে ! 

বন্দী যদি করিতে পারিত,  *** **' ২৫ 
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নীল। 

জর্নী । 

এতক্ষণ পুনঃ হানা দিত। 

মম ঘটে বুদ্ধি ন। যুয়ায়ঃ 

হুতাশে নেহাঁরি অন্ধকার ১ 

গেছে কি সে জাহৃবী পৃজিতে? 

না না--সম্ভব ত নয়, হী রঃ দি 

আম! বিনা সে কারে না জানে; 

কাধ্যান্তরে রহি যদিঃ ভোজন-সময় 

অন্ন নাহি খায়, 

“মা” ব'লে সঘনে ডাকে । 

বধূরে রাখিয়া একা আসে রজনীতে, ও 

কত ভুলাইয়ে 

বাছারে পাঠাই পুনঃ শয়ন-আগারে । 
তবে কেন ছুলাল আমার 

“মা বলে এলো না ঘরে ? 

পুনঃ যাই সভায়, মহিষি। ... টু র্ 

দেখি যদি তত্ব লয়ে ফিরে থাকে কেহ। 
দিনমানে ছুরস্ত সমরে 
ক্লান্ত বুঝি দূতগণেঃ__ 

জ্ঞান হয়, যত্ব করি তত্ব নাহি লয়) 
আপনি চলহ, রাজা, পুত্র-অন্বেষণে। "*" বৃ 

বুঝি, মনোমত হয় নাই কোন কথা, 

তাই বাছা ব্যথা পেয়ে মনে 

লুকায়ে রয়েছে অভিমানে! 

ঘোরে ফেরে “মা” কলে সে আসে, 

কটু তায় কহিয়াছি কত ) পু রে ২৫ 



৭৮ জন! [ তৃতীয় অস্ক 
পিপি মি পপ্্্প্াস্প্্সপ্ট্পপ্ট স্স্সিসস্উসসসসপ্সতপস্্্স্্হ্স্্ এআ 

তাই কি করেছে রোষ অঞ্চলের নিধি ? 

কি হলো, কুমার কোথধ। গেল! 

চল, রাঁজা, ষাঁই ছুই জনে-_ 

ভ্রমি বনে বনে “প্রবীর” বলিয়ে ডাকি 

শোনে যদি আমার বচন, ** ৫ 

কদাচন রহিতে নারিবে ; 

“মা? কলে আসিবে ধেয়ে । 

নীল। রাঁণি, বুথা কোথা যাবে? 

দেউটা লইয়ে করে ফিরে লক্ষ চর, 

সতর্ক থুরিছে আসোয়ার, ১৩ 

চতুদ্দিকে দ্বাদশ যোজন 
করিয়াছে অন্বেষণ । 

জনা। চল, রাজাঃ চল চল-_যাঁই দুইজনে, 

নিশ্চয় সে করিয়াছে অভিমাঁন+-- 

অভিমান কথায় কণায় তার ! "** ১৫ 

নীল। স্থির হও, বাঁজ্তি--আসি সভাতল হ'তে। 

| প্রস্থান । 

( মদনমঞ্জরীর প্রবেশ ) 

মদনমঞ্ররী । মাগো, কি হল, কি হল, 

রণজয়ী প্রাণনাথ কেন না ফিরিল ? 

নিরবধি কেঁদে প্রাণ উঠিছে, জননি; 
চারিদিকে অমঙ্গল-ধবনি, **" ”০* ২০ 

মরি ডরে--গুণমণি নাহি ঘরে ॥ 

এ শোন, 

সহ রোলে কাদে কে কোথায়! 
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জনা। 

মদনমঞ্জরী | 

অগ্রি। 

] জন। ৭৯ 

সত্য শুনি রোদনের ধ্বনি, 

কুহকিনী কে এসেছে পুরে ? 
সত্য ! মৃদু রোল প্রবীরের নাম স্মরি! 

মিশাইল রোল, 

ওই ক্ষীণ ক পুনঃ উঠে, *** রঃ ৫ 

একি! ক্ষীণস্বর উচ্চতর ক্রমে, 

কার মায় বুঝিতে না পারি ! 

যাও গৃহে, স্মর দেবতায় ; 

দেখি, কে রাক্ষসী করে মায়া ! 
ওই মাগে, ওই সেই রোল! ৮৯5 ১৩ 

যেন জ্ঞান হয়, কত জন আসে যায়! 

এস গোঃ জননি, 

মু কধবনি ওই দিকে | . 

( অগ্নির প্রবেশ ) 

বীরমাতা, শুন গোঃ জননি, 
অমঙ্গল হেরি বড় পুরে! ৫৪৫ রা ১৫ 

কি জানি ! কি মায়ার প্রভাবে 

জ্ঞানচন্ষু আবদ্ধ আমার, 

ধ্যানদৃষ্টি বন্ধ অন্ধকারে ! 
কে জানে, কে দেবত্ব হরিল? 

কুদ্রবুদ্ধি মানব-সমান এবে আমি ! **- ২৯ 

যাইতেছিলামঃ মাতা, নগর-বাহিরে 

কুমারের অদ্বেষণে, 

অকন্মাৎ ভৈরব-মৃরতি নিবারিল গতি, 



৮০ 

জনা । 

অগ্নি। 

শুনিলাম-_নৃত্য থিয়া খিয়া, 

হি-হি হি-হি হান্তের বন্কার, 

বিকট চীৎকার, 

বিকট ভৈরব করতাল,-__ 

সভয় অন্তরে আসিয়াছি বার্তা দিতে! 
জ্ঞান হয় বিরূপ শঙ্কর, 

তাই কৈলাসীয় বিকট কটক 
নিশায় নগর-মাঝে। 

দুর্গীর অর্চনা শীত কর, রাজরাণি ! 

দুর্গা কেবা? তারে নাহি জানি; 

শুনি- মায়ের সতিনী, 

কি কারণে অর্চনা করিব ডাকিনীর? 

শহ্করে নাহিক মম ডর। 

শিরে যারে ধরে গঙ্গাধর+_ 

হুস্তরহারিণী ছুরিতবারিণী 

স্থরতরঙ্গিণী--সদয়৷ দাসীর প্রতি । 

নারায়ণ, ভ্রিলোচন, ভবানী না গণি; 
জানি মাত্র জাহ্বী জননী । 

অমঙ্গল রছে কোথা মঙ্গলার বরে ? 

'অভেদ করে! না ভেদ, সতি ! 

জেনো, মাতা, 

ভাগীরখী-পার্বতী অভেদ। 

বামদেব বাম 

১৬ 

১৫ 

৫ 
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ভাবিলে মা অস্তর শিহরে ! 

কুমার আবদ্ধ বুঝি ভৈরবী মায়ায়-_ 

বাক্য ধর, অনুরোধ রক্ষা কর মাতা ॥ 

শিবরাণী সদয়] না হ'লে 

রুষ্ট শিব তুষ্ট নাহি হবে, 

ভীষণ ভৈরব কোপে নিস্তার না পাবে। 

ভাগীরথী পার্বতী অভেদ ঘদি জান, 

তবে কেন অন্ঠ নাম আন? 

নিশ্চয় দেবত্ব তব হরেছে ভৈরবে, 

নহে কহ পতিতপাবনী 

এক আত্মা ডাঁকিনীর সনে! 

বিকল অন্তর মম কুমারে না হেরি। 

উপদেশবাক্য এবে ধরিতে না পারি; 

হিতকারী যদ্দি তুমি, বাও ত্বরাত্বরি, 

দেখ কোথা প্রবীর আমার । 

নীরব নিশায়, 

ধীরে বদি বাষু ব্যয়ে যায়, 
আশঙ্কায় লোকে শোনে ভৈরব-নিনাদ । 

যাঁও ত্বরাঃ কুমারে আনিয়া রাখ প্রাণ ! 

কিন্তু যদি ভয় চিতে ভৈরব-হুস্কারে, 

যাঁও ভ্রুত ব্বাহার মন্দিরে 

অগ্র্রে করি গজাপুজা, 

পরে দেখিব কে ভৈরব মূরতি 

শুলহত্তে রোধে মোর গতি ! 

. শাবকের অদ্বেষণে সিংহিনী যাইবে। 



৮২ জনা 

দেখি কোথা হাম্ হুম রব 

তাথেই তাথেই নৃত্য ভৈরব উৎসব । 

ভূত প্রেত প্রেতিনীর নাহি ভয় 

যাব পুত্র-অদ্বেষণে কে বিরোধী হবে? 

আয় মাত! ! 

[ মদনমঞ্জরী ও জনার প্রস্থান । 

অগ্নি। এ কি, হরগৌরী-নিন1! এ পুরে ত আর থাঁক! হয় না! কিন্ত 
নারায়ণের নিষেধ তিনি এ পুরে প্রবেশ না কল্পে আমি স্থানান্তরে 

যেতে পারব না। 

( বিদৃষকের প্রবেশ ) 

বিদু। দেব্তা+ দেব্তা কি ভাবছ? ছেলেটা কোথা ব'লে দাও না? 
এতদিন জামাই-আদরে থেলে, হলেই বা! দেবতা, একট! উপকার 
কর না। শুনেছি, তুমি অন্তর্ধ্যামী, ভূত, ভবিস্তৎ বলতে পার, বল না» 

ছেলেটা কোথায় আটক পস্ডল? 
অগ্নি। আজ আমার আর সে দেবশক্তি নাই। 

বিদু। তা থাকৃবে কেন? একখানি খড়ের ঘর এনে সাম্নে ধরি, 
এক্ষণি দাউ দাউ জালিয়ে দেবে, ঘিয়ের মটুকিটী দেখতে দেখতে 

ওজড় ক'রবে, কারুর কচি ছেলের কাথায় গিয়ে লাগবে, কারুর 

নৃতুন ঘর ক'রে দেবে। কেন অশ্রিদেব যেখানে যে হোম করে, 

তা” এখান থেকে বসে ঠাওয়ু পাও, অম্নি দপ. ক'রে জলে ওঠ ! 
অগ্নি। সত্য ব্রাহ্মণ, আমি ভৈরবী মায়ায় আচ্ছন্ন হয়েছি । 
বিদু। গা" ছম্ ছম্ একা! আমার নয়, তোমারও করে দেখতে পাই। 

' আচ্ছা ঠাকুর, এটা বল্তে পার, থেকে থেকে কি হাক ডাক্ শুন্ছি? 
মুরলীবয়ান মুরলীনাদই কর্তেন জান্তুম, এমন যে বিকট আওয়াজ 
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ছাড়তে পট্, তা আমার বাপের জন্মেও জানতুম না!) বাবাঃ আধার 
রেতে পিলে চমকে ওঠে ! কোথায় কে ক'চ্ছেন হম, কোথায় কে 
ক'চ্ছেন হাম্। 

অগ্রি। আমার জ্ঞান হয়-_ কৈলাসীয় মায়া । 
বিদু। আমি ভেবেছিলাম মোক্ষ দিতে বুঝি একুলা হরি, তা নয়, 

আবার হরহবি ! ত| দেবদেবের বিনা আবাহনে এত রূপা কেন? 
হরি ন! হয় অন্তর্ধ্যামী, ভোরে ডাক শুনে এসে পড়েছেন, এর 

দয়াটা কিসে ফুটুলো । 
অগ্নি। আমি ত তোমায় বল্ছি, আমি দেব-দৃষ্টিহীন। 
বিদু। না, পুরী একগাড় ক'যূলে, ছাড়লে না! দেব.তা, তুমি ত ব'ল্ছ, 

হরিহর কৃপা ক'চ্ছেন, তুমি একটু অকৃপ! ক'রে আমায় কলে দাও 

না, ফুটে না বল, আচে ইসারায় জানিয়ে দাও না, ভয়ই করুক আর 
যাঁই করুক, আমি একবার ঘুরে ফিরে দেখি । 

অগ্নি। আমি তো! তোমায় বল্ছি, আমার সাধ্যাতীত। 

বিদু। আর কেন ছক্কাবাজী ঝাড়ছ? রসিকতা ত অনেক হলো! 
এই আদ্দিন যে জামাই-আদরে খেলে, দেবতা হলেই কি সব ভুলতে 
হয়? একা! হরির দোষ দিলে কি হবে? দেবতার বাচ্ছা কেউ কম 

নয়, পূজো কল্লেই সর্বনাশ ! বাম্নীর ইতু ভাড়টি আগে টেনে 
ফেল্ছি+ তবে আর কাজ । 

[ অগ্নির প্রস্থান । 

পরিষ্কার চলে গেল। বেটাদের চোখে চাড়া নেই, তা পলক 

পড়বে কি? হরকে শুনেছি দুটো বেলপাতা দিলে ঠাণ্ডা হয়, মরি 

বাঁচি কাল সকালে ছুটো দেব। এখন হরির কি" করি? ও 

তুল্সীপাতাও নেবে, জোড়া মড়াও বার কণরে। মোক্ষদাতা হরি, 

হরের বাবা! গা-টা! বড় ছম্ ছম্ কমছে, গারত্রী ত থান্্কে থান্ 
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বজায় রেখেছি, নট করিনি) দেখি যদ্দি মনে পড়ে, একবার মনে মনে 

আড়াই । একবারেই কি হয়? মোগার চোটে ম! গায়জ্্রী মাথায় 

উঠে সে আছেন! আর দুষলেই ত হয় না, নেয়েই ক্ষিদে পাঁয় »-- 
এইবার মনে পণড়েছে। যেন ছম্ছমানীটে কতক গেল, জপতে 

জপতে দেখি ঘুরে, যদি কুমারের দেখা পাই। 

| প্রস্থান । 

তৃতীয় গর্ভা্ক 

পাগুব-শিবির-অভ্যন্তর 

ভীম ও শক । 

ভীম। হেমুরারি, বুঝিতে ন! পারি, 

এ ছুর্মদ অরি 

কিরূপে বা বধিবে অর্জুন ! 

ছুদ্ধর সমর দেখেছি বিস্তর, 

বিশ্বজয়ী রথিবুন্দে প্রবোধিছি রণে ) 

দেখেছ শ্রীহরি, 
ব্রহ্ধ-অন্ত্র হেরি পলক পড়েনি মম। 

কিন্ত, 
, বিদ্যায় জন্মেছে, কষ প্রবীরের রণে ! 

ভীম্-ড্রোণ-কর্ণ-শর চূর্ণ যে গদায় 

অনায়াসে কাটিয়া পাড়িল! 

সব্যস্বাচী অঞ্জনের করে-_ 

অস্ত্র ঝরে বরিষার বারি মম। 



শরীক । 

শিব-দূত। 

তৃতীয় অঙ্ক ৮৫ 
সপরপরস্উপসী উপ ও পপ রস পলা আট পপ প্লাস 

কিন্ত বাস্থকি-হঙ্কার, 

কুমারের অস্ত্রের বঙ্কার ? 

মধ্যাহু-মার্তগু-কর সম 

শরশ্রেণী ভুবন ব্যাঁপিয়ে চলে ! 

এ রিপুঃ হে হাধীকেশ, কেমনে নাশিবে ? 

শুন বুকোদর ! 

সামান্ত মানব এবে প্রবীর কুমার । 

মাতৃবলে বলী, আজি, মায়ে অবহেলি, 

অঙ্গনার করিয়াছে উপাসনা । 

কুপিত শঙ্কর হরেছেন বল তার, 

ব্যথা দেছে মা'র মনে আজি | . 

হের শিব-দূত আসিছে শিবিরে । 
( শিব-দূতের প্রবেশ ) 

নমি পদে জনার্দন ভূবন-পাঁবন ! 
ভুলেছে প্রবীর বীর নায়িকার ছলে। 

লয়ে যোগিনী সঙ্গিনী, 

মনোহর উপবন স্থজিল মোহিনী 

ভীষণ শ্শানভূমে | 
কামদেব ছলিয়! তথায় 

কুমারে লইয়া গেল। 
কুহকিনী বিলোল নয়নে 

হানিল কটাক্ষ-শর, 

জরজর"মদন পীড়ায় 
নায়িকাঁয় সম্ভাষিল প্রেমভাঁষে। * 

রণসাজ মায়াবিনী মায়ায় হরিল, 
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মায়ানিদ্রা তখনি ঘেরিল, 

নিদ্রাঘোরে অচেতন ভীষণ শ্মশানে । 

শিবের আদেশে, ত্রিশূল পরশে 
হরিয়াছি বল তার। 
বরে যার মা'র চক্ষে জল, 

শিববল থাকে কি তাহার ? 

ধর হে শারল ধন, লহ রণসাজ, 
অপিলে কুমাঁরে যাঁহা, 

আদেশ দাসেরে, যাই পুজিতে মহেশে। 

ভরীকষণ। জানা”য়ে! প্রণাম মম মহেশের পায়, 

নগেন্দ্রনন্দিনী-পদে শত নমস্কার | 
কহিও ভৈরবদূত, অরুৃতি এ স্থৃত, 
মনে যেন রাখেন জননী । 

শিবদূত। তব আজ্ঞা শিরোধাধ্য ; প্রণাম চরণে। [ ্রস্থান। 

ভ্ীরফণ। বাহিনী সাজায়ে শীঘ্র চল বুকোদর, 

বেড় মাহিম্মতী পুরী নট 

সাবধানে রক্ষা কর দ্বার, 

আসে পাছে উচ্মাদ্িনী পু্র-অদ্বেষণে। 

মাত! পুজে দেখ! হ'লে পড়িবে প্রমাদ, 

মায়-বল নায়িকার তখনি টুটিবে। 

, মাতৃ-দরশনে, মাতৃ-তক্তি উদয় হইবে পুনঃ 
ভক্তিভাবে মাতৃ-মন্ত্র জপিলে প্রবীর, 

শমনের অধিকার না রছিবে আর,” 

অসংশয় রাজপুত্র জিনিবে সমর ॥ [সকলের প্রস্থান । 



প্রবীর । 

'অর্জুন। 

প্রবীর। 

চতুর্থ গর্ভ 

প্রাস্তর 

প্রবীর । 

এস এস কোথ| আদরিণি 
এ কিঃ কোথ! আমি! 

কোথা সে বাসর !--এ যে প্রান্তর নেহারি, 
সুন্দরী লুকাঁল কোথা? একি ছল! 

( শ্রীকৃষ্ণ, অজ্জুন ও বৃষকেতুর প্রবেশ ) 
বীর্য্যবান রথিশ্রে্ঠ তুমি হে কুমার, 
যজ্ঞের তুরঙ্গ মোরে দেহ ফিরাইয়ে। 

প্রকাশিলে অতুল বিক্রম 

তোম! সম বীর নাহি ত্রিভুবনে ? 

কীর্তিগান চিরদিন রছিবে ধরায়, 

কৃষ্ণসনে অর্জনে জিনেছ রণে। 
সমরে নাহিক কাজ দেহ বাজী ফিরে। 

রণসাঁধ অবসাদ যদি ধনঞয়। 

চাহ যদি ফিরে দিব হছয়। . 

কিন্ত হে বিজয় | বুঝিতে না পারি 

উপহাস কর কি আমার সনে? 

ফান্তনী সমরক্লাস্ত সম্ভব না হয়। 
সত্য, নছি রণরাস্ক ) শুন বীরব্র, 

দেব বরে জিনেছ সমরে কালি মোরে 

আজি যুদ্ধে হবে পরাতব, 

দেব-রুপা অন্য মম প্রতি । 



৮৮ 
সিসি ও সপ জপ পা এ "৯ আজ লাশ 

প্রবীর। 

অর্জুন। 

প্রবীর । 

শ্ীকফণ। 

প্রবীর । 

জনা 
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অশ্ব দিব ফিরাঁইয়ে পরাজয় মানি, 
ভেব না সম্ভব কভু । 

দেবতার বলে যদি বলী তুমি আজি, 

দেব-রোষ যদি মম প্রতি, 

ক্ষত্রিয়-শোণিত বহে ধমনীতে মম, 

রণে নাহি দিব ক্ষমা । 

অবিলব্গে দেহ রণ, সাঁজ রখিবর ! 

রণসাজ কোথায় আমার? 

কুহকে আচ্ছন্ন আমি, 

স্বপ্রসম সকলি হতেছে জ্ঞান ! 

দেব-মায়৷ বুঝ রখিবর ! 

বিরূপ শঙ্কর, 

যুদ্ধে তব জয় নাহি হবে। 

ভাব মনে, 

এ ঘোর শ্মশানে কিরূপে এসেছ তুমি; 

ভেবে দেখ, রণসজ্জা কে হরিল তব? 

নরের সহিত বাদ নরের সম্ভবে, 

দেবতা-বিরুদ্ধে যুদ্ধে পতন নিশ্চয় । 

বুঝিয়াছি, চক্রিঃ চক্র সকলি তোমার । 

'ধিক্ ধিক মৃত্যু শ্রেয় এ জীবনে ধিক! 
স্মরণ হতেছে এবে, কাম-পিপাসায়-_ 

আসিয়াছি নারীর পশ্চাতে । 

অস্ত্র ধঙ্গ হিয়াছ হরি! 
ভাব কি হে তাছে মম হবে পরাজয়? 



অজ্ঞুন। 

' শ্রীকৃষ্ণ । 

প্রবীর । 

তৃতীয় অঙ্ক ৮৯ 

দেখিব কেমনে তুমি রাখিবে অর্জনে, 
শীপ্র সাজি রণ-সাজে হইব উদয়। 

ধনু অস্ত্র বর্ম আদি দিতেছি তোমায়, 

ইচ্ছা! যদি ধর করে গাণ্ডীব আমার, 

লহ কপিধবজ রথ, সারথি নিপুণ, 
অবিলম্দে সাজহ সংগ্রামে । 

কিন্তু বীর! যুদ্ধে কার্য কিবা? 

ইচ্ছা! তব করিব কি পাগুবের সেব।? 

কহ, কৃষ, পাঁগব কি হেতু তোমা! পুজে ? 

কপটের শিরোমণি তুমি, 

ছল মাত্র বল তব; 
মধুর বনে কহ, “মাগ পরাভব”। 

শুন ওহে যাদব-প্রধান ! কহে শুনি,__ 

ধর্মের স্থাপন হেতু তব অবতার, 

এ কথার অর্থ নাহি হয় প্রণিধান। 

শুন যছুবীর, রাঁজা! যুধিষ্ঠির 

ধর্মপুত্র ধর্ম-অবতার-_ 

তারে তুমি মিথ্যা কহাইলে। 

তব উপদেশে, 

গুরুজনে কৌশলে বধিল পাও-স্থুত। 

জগবন্ধ নারায়ণ যদি হে কেশব ! 
একের কি হেতু বন্ধুঃ বৈরী অপরের ? 
পাগুবের সখা, আর নহ সখা কার?, 

মিষ্টভাষে উপদেশ দিতেছ আমায়ঃ' 



৯৬ 

শরীক । 

প্রবীর। 

জনা 

ক্ষত্রধন্ম দিব বিসর্জান-.. 

বিনা যুদ্ধে পরাজয় মাগি ! 
রাখ রাখ রাজপুত্র বচন আমার, 
অশ্বমেধ-অনুষ্ঠান মম উপদেশে, 

রাখ অন্ছরোধ, 

পার্থে দেহ ফিরাইয়ে বাজী) | 

মম কার্যে বিদ্ব নাহি কর। 

তোমা দোহে কেহ নহে উন। 

সমরে সোসুর তুমি বীরবর, ++," 

কীর্তি তব রবে লোকময়, 

করি রণজয় 

হয় দেছ ফিরাইয়ে আমার বচনে। 
অপযশ কতু তব না হবে কুমার । 

অনুরোধে ফিরাইব বাজী? 

না, অনুরোধ না মানিব )-- 

সন্মুখ-সমরে প্রাণ দিব, 

প্রাণে মম জন্মেছে ধিক্কার! 

ব্যভিচারী ফিরিলাম নারীর পশ্চাতে 
কামোন্ত্ত হইয়ে নিশায়। 

গঙ্গায় করেছি অপমান 

জাহুবীর উপদেশ ঠেলি 

ধনু-অন্ত্র অপিলাম বারাঙ্গনা-করে। 
রণ-ক্ষেত্রে হাদয়ের রুধির ঢালিব'। 

কিন্তু যদি হয় রণজয়, সম্ভব এ নয়, 

গৃছে আর ফিরে নাহি যাব 



অজ্ঞন। 

প্রবীর । 

অজ্জুন। 

শ্রীকফণ। 

বৃষকেতু। 

তৃতীয় অঙ্ক ৯১ 

বেশ্টাঙ্দাস কবে লবে $-- 

অগ্নিকুণ্ড জালি তাহে করিৰ প্রবেশ । 

হা বিধাতঃ, এ কলঙ্ক লিথেছিলে ভালে! 

এস ধনঞ্য়ঃ 

দেহ যেবা অস্ত্র তব অভিলাষ, 

দেহ রণ, অধিক বিলম্ব কেন আর? 

বাছি লও ধনু অস্ত্র ইচ্ছামত তব, 

কিন্বা বীর আইস শিবিরে, 

যত অস্ত্র আছে তথা দেখাই তোমায়, 

যাহা রুচি তাহা তুমি করিও ধারণ।। 

দেহ অস্ত্র, সাজ বীর, হও হে সত্বর 

ছুইখান রথ দুরে কর দরশন, 
যাহে ইচ্ছা! তব বীর কর আরোহণ । 

[ অর্জুন ও প্রবীরের প্রস্থান । 
এই উচ্চ শাখিচড়ে কর আরোহণ, 
ৃষ্ট হবে নগর তোমার । 
সিংহনাদ শুনি ঘন ঘন, 

আক্রমিছে বৃকোদর, 
বল মোরে কোন্ যোধ বাদী? 

( বুক্ষে আরোহণ করিয়া ) 

উত্তরে বিক্রম করে বুকোদর-ঠাট, 

সাত্যকি পশ্চিমভাগে চালিছে বাহিনী, 

দৈত্য-সৈল্গ ছোটে পূর্বঘ্বারে, 
রাক্ষসীয় চমূ ধায় দক্ষিণ ছুয়ারে। 
ধবজা হেরি জ্ঞান হয় মনে, 



৯২ 
সস পি জি এসি জিপি শি শান, পালি পা পা পর শাসটি লাস সি প 

শ্রকঃণ। 

বৃষকেতৃ। 

জনা 

আক্রমিতে বৃকোদরে অগ্নি আগুয়ান। 

ওই শুন অন্ত্রঠন্ঠনি, 
বেধেছে সমর ঘোঁর। 

তমাচ্ছনন হেরি অস্ত্রজালে, 

উন্ধা সম মহাঅন্ত্র চলে, 

হানে কেবা কারে নির্ণয় করিতে নাঁরি। 

হেরি একাকার, শুনি মাত্র অস্ত্রের ঝন্কার, 

সৈন্তের হুঙ্কার ঘোর । 

আশে পাশে পশ্চাতে লন্মুথে 
মহাঁসৈন্ত টলে, 
যেন ঘোর রোলে সাগরতরঙ্গ দোলে । 

বাণ-দীপ্তি ক্ষণে ক্ষণে হরে অন্ধকার, 

আধার বাড়ায় তায়। 
সাবধানে দেখ বীরবর, 
ভৈরবীরূপিণী রমণী কি লক্ষ্য হয় 

অক্ষৌহিণী মাঝে ? 

বিহ্বল! পুত্রের তরে আসে যদি রাণী, 

শক্তি কার না হইবে বারিতে ভীষণ! । 

নিশ্চয় আসিছে ভীমা পুত্র অদ্বেষণে ; 

সে আসিলে অর্জুনের নাহিক নিন্তার, 
মহা তেজন্থিনী বাম! জাহুবীর বরে। 

কই লক্ষ্য নাহি হয় কিছু! 

হের হৃধীকেশ, 

পাঁগব-গৌরব-রবি বুঝি অবসান। 
দীপ্তিমান মহাঅন্ত্র ধরেছে কুমার । 

সি ল পিস পরি পি এ লা শি পান্টি ৮ পাত সপ শী পিস পি পা পলাশ এলসি সপ স্টপ ॥ 



গকৃষ্ণ। 

বৃষকেতু। 

শ্রকুষ্ণ। 

বুষকেতু। 

তৃতীয় অঙ্ক ৯৩ 
স্পা পাসিতা পাশা ৬. সি পিল পপরিছি বাসি পিসি লা িতিস্পিপািী শশী সরি লে সিসি পপ এ 

অন্ত্রতেজে রুদ্রমুত্তি ব্রহ্মাণ্ড নেহারি ! 

ওই শুন বান্ুকি-হঙ্কার, 

অস্ত্র ধায় বধিতে অর্জুনে। 

দেখ বীর, ধনঞ্জয় নিবারিল শর, 

কুমার বিকল হের সব্যসাচী-বাণে। 

যমরূপী অস্ত্র দেখ ভুড়িল কুমার ! 

শুন প্রভু, ভীষণ উঠিছে হাহাকার, 
কালানল অকন্ত্র-মুখে ঝরে, 

গর্জে বাণ ভৈরব-বিষাণ জিনি। 

শূন্যে হের নন্দী অস্ত্র নিবারে ত্রিশূলে, 

অস্ত্রতেজ মহাঁতেজে মিশাইল। 

পুনঃ হের নগর-মাঝারে, 
হের কোন” রমণী মূরতি ? 
উন্মাদিনী আসিবে নিশ্চয় । 

দারুণ ভীমের শরে অগ্নি ভঙ্গীয়ান, 

সিংহনাদে যোঝে বীরবর। 

হেরি দূরে উনগত্ের প্রায় 
ছুইজন ধাইছে তোরণ-মুখে, 
নির্ণয় করিতে নারি পুরুষ কি নারী! 

উহ্। প্রা আসে ভ্রতবেগে, 

নারী হেন হয় অঙ্মানঃ--- 

স্তব্ধ সৈন্য অস্ত্র নাহি চালে। 
কে ভীষণাঃ কহ দামোদর, 

অন্ত নারী কে ব৷ তার সাথী? 



৯৪ জন 

শ্রীকষঃ | সঙ্কট পড়িল আজি অঞ্জুনে লইয়ে 

মাতার চরণে যদি প্রণমে প্রবীর, 

শিব-বল ফিরিবে আবার । 

কতদুরে নেহার ভীষণ ? 

(যুদ্ধ করিতে করিতে অর্জুন ও প্রবীরের পুনঃ প্রবেশ ) 
অর্জুন । বীরবর, ক্ষমা দেহ রখে। 

করিয়াছ ছুষ্ষর সমর, 
দেবনরে অসম্ভব ! 

ক্লান্ত তুমি বিশ্রাম লভহ। 

বিকলাঙ্গ দারুণ প্রহারে, 

তবু কেন যাচিছ সমর ? 

প্রবীন । যুদ্ধ-_যুদ্ধঃ কর আক্রমণ ! 
| যুদ্ধ ও পতন । 

অর্জুন । হায়! বীরবর হইল নিপাত, 
নির্দয় ক্ষভ্রিয়কাধ্য; বধিলাম শিশু ; 

বীরকুলক্ষয় হেতু জনম আমার । 
বৃষকেতু । এ আসিতেছে বিভীষণা এই দিকে, 

সঙ্গে নারী উন্মাদিনী এলোকেশী ! 

পলায় পাগুবসৈন্ত ডরে । 
শ্রীক্ণচ। শীগ্র নাম তরু হ'তে,__চল পলাইয়ে। 

[ বৃষকেতুর বৃক্ষ হইতে অবতরণ । 
মজ্জুন। হরি, জীবিত কুমারে হেরি, 

উষধে ছে হবে কি উপায়? 

আহা বীরশ্রেষ্ঠ রখীন্্র প্রবীর ! 
শরীক | খেদ কর শিবিষে যাইয়া । 



প্রবীর 

জনা । 

মদনমঞ্জরী । 

জনা । 

তৃতীয় অঙ্ক ৯৫ 
স্মরন পট এপি উপল পি পপ পপ জপ পট অপ পপ পপ উপ স্টিল সস লাশ অনা 

আসে জন! উন্মাদিনী ; 

পুক্রবধ ক'রেছ কৌশলে, 

তার কোপানলে ভম্ম হবে এইক্ষণে ; 
শীঘ্র চল ত্যজি রণস্থল। 

[ প্রবীর ব্যতীত সকলের প্রস্থান 

হেশঙ্কর! এতদিনে__ 

দাসেরে কি পড়িয়াছে মনে? 

ভোঁলানাথ ! ভূলে ছিলে কত দিন। 

(মৃত্যু ) 

(জনার প্রবেশ) 

ওই ওই ওই যেকুমার, 
বাপধন পড়েছ সংগ্রামে, 

তাই যাছুমণিঃ এস নাই মার কাছে? 

হা পুত্র প্রবীর আমার ! 
( মদনমঞ্জরীর প্রবেশ ) 

আরে অভাগিনী, 

দেখরে কুমার কি দশায় ! 

হা প্রাণেশ্বর ! ( মৃচ্ছা ) 

মমতা, এস ন! বক্ষে মম! 
জ্বল জ্বল রে অনল-_ 

প্রতিহিংসানল জ্বল হৃদে ! 

পুভ্রহস্তা জীবিত রয়েছে, 
মমতার নহে ত সময়। 

নখাঘাতে উৎপাটন করিব নয়ন 
বিন্দুবারি যেন নাহি ঝরে। 



৯৬ 
শপ টি ৯২ শা আপা শা শী সিল আস পাও পল ক সিটি পেস 

অদনমঞ্জরী । 

জলা 
০ ফি পপি আসত পা সপ শপ অপ ৯ রশ অজ ও শপ সি এ শা 

বীর-অবতার, 

অসহায় পড়েছে কুমার, 

প্রেত আত্মা তার-- 

নিত্য আসি মা! ব'লে ভাকিবে, 

নিত্য আসি করিবে ভতৎ্সনা, 

“পুক্রহস্তা অনি তোর জীবিত এখনো” । 

শোণিতের সনে বহ গরল-প্রবাহ, 

বৈশ্বানর খেল শ্বাস সনে, 

পুক্রহস্ত। বৈরিরে নাশিতে ৷ 

চক্ষু হতে প্রলয় অনল ছোট”-_ 

হিংসা-তৃষা শু্ধ কর হিয়া, 
কক্ষচ্যুত হও দিনকর, 

উঠরে গুলয়ধূম বিশ্ব আবরিতে, 
পুলঘাতী অরাতি জীবিত ॥ 

ঘুমাও নন্দন, অগ্রে করি বৈরনিধ্যাতন, 
শোব শেষে তোরে ধরি কোলে । 

জ্বলরে সম্ভাপ হৃদে জ্বলবে ছিগুণ, 

জ্বাল! জুড়াইবে জন! শত্রুর শোলিতে। 
হা পুত! হাব্বর্ণ-গিরিচুড়া 1 
যাই যাই বৈরী-নিধ্যাতনে | 
দেখে যাই শেষ দেখা! ?-_ 
আহা বাপধন, 

পলক পোড়ো না চোখে নেহারি বাছারে। 

(নুচ্ছান্তে ) আহা! ! 
প্রাণনাথ ভুলে আছ দানসীরে কেমনে ? 



চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ] জন ৯৭ 
১ ৯০ 

দ্। পল শশী সী সরি ০ ক শাক ক কপ লাশ আপা তা পিপাসা পিসি পারি পি সপন এশা সস এ জি 

জনা। 

মদনমঞ্জরী । 

ওঠ ওঠ, প্রাণনাথ, ঘুমা”ও না আর, 
ফিরে চাও, মুছাঁও নয়ন-বারি ! 
পতিসোহাগিনী, পতি-কাঙ্গালিনী, 

হের অভাগিনী তব পদতলে । 

গর্জে অরিঃ শুন, বীরবর, সাজহ সত্বর-_ ".. € 

কাতরে ব্বপক্ষ সেনা ডাকিছে তোমায়! 

ওঠ, বীরমণি-_- 

ফাস্তনীর বীর-গর্বব খর্ব কর স্বরা। 

কিবা অভিমানে ধরাসনে করেছ শয়ন ? 

কথা কও, প্রাণ রাখ অভাগীর ! -** ১৬ 

আরে প্রাণ পাষাথগঠিত, 

প্রাণনাথ গেছে চলে, আছ কার তরে? 

কি হলো, মাঃ কি হলো আমার! 

কাদ উচ্চৈম্বরে, শোক কর, বালা, 
শোক নাহি জনার হৃদয়ে ! টা ১৫ 

অস্ত্রানলে দগ্ধ তনু তনয়ের মম, 

আখিজলে কর, মাঃ শীতল ! 

নাহি বারি জণার নয়নে । 

তীক্ষ অন্ত্রধার বেজেছে বাছার কায়, 

বুঝি মর্মস্থল জলে, ** "** ২৯ 
কর তায় ধারা বরিষণ ! 

কাদ কাদ, বাল, পতি তোর ধরাতলে ; 

রুধির-তৃষাঁয় অলে জনার অন্তর | 

আজি এ শ্বশান পুনঃ বাসর আমার ! 
বিবাহের দিনে *** ২৫ 



৪৮ 
জা কী পপ স্পা প্লে স্পিন এ শাক্পিি তত এ 

জনা। 

জনা [ তৃতীয় অঙ্ক 

পতি-প্রদক্ষিণ করেছি সাত বার, 

আজি পুনঃ বেড়িয়ে পতিরে 

পদে করি নমস্কার । 

কর রে মঙ্গলধ্বনি, শকুনি গৃধিনী ১ 
চিতাভম্ম ছড়াওঃ পবন, টু ঠা £ 

মাঙ্গলিক ফুল-সম। 

শিবাঁগণে কর রে আনন্বধ্বনি। 

হৃদয়রঞ্জন, নারীর জীবন, 
রমণীর শিরোমণি কর হে সোহাগ । 

প্রাণপতি ! কাদে সতী, ".. -** ১০ 

সোহাগে কর হে সাথী; 

যাই যাই, প্রাণেশ্বর ডাকে মম ! 
(প্রবীরের পদতলে পতন ও মৃত্যু ) 

গুণবতি, ঘুমাও পতির কোলে ! 

জন! চলে প্রতিবিধিংসিতে । 

শুন শুন, ভীষণ শ্বশানভূমিঃ *** ১৫ 

শুন, সমীরণ, 
শুন, প্রেত দানা ভাকিনী হাঁকিনী-- 

ফের যাঁরা এ নিরম্মমস্থলে ! 

শুন, রবি গগনমণ্ডলে ! 

জলে স্থলে অনিলে অনঙ্গে ": *** ২৬ 

অলক্ষিতে ভ্রম যে শরীরী, 

শুন, শুন, প্রতিজ্ঞা আমার+- 

মহেশ্বর, চক্রধর, দণগুধর কিবা, 
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সবে মিলি হয় যদি অর্জুন-সহায়-- 

পুত্রহস্তা অরাতিরে রক্ষিতে নারিবে । 

ত্বর্গ মর্ত্য রসাতলে রোষানল মম 

প্রবেশিবে দহিতে অজ্জুনে। 

পুত্রশোকাতুর' মাতৃকোপানলে, রন ৫ 

দেখি পরিভ্রাণ পাও কোন্ দেব-বলে। 

যাই, যাই, 

পুত্রহা অরাতি আছে জীবিত এখনো ! [ প্রস্থান 

(বেতাল, ভৈরব, যোগিনী, ডাকিনী, হাঁকিনী প্রস্ৃতির প্রবেশ ) 

(গীত ) 
আনন্দভৈরব-__ত্রিতালী .৷ 

ভৈরব ।-_ভূতনাথ ভব ভৈরব শঙ্কর, গঙ্গাধর হর শ্ুশানবিহারী। 
"* ভৈরবী ।--যোর! দিগম্বরী ঈশ্বরী শঙ্করী, উন্মাদিনী ভীমা ভবনারী ॥ ১০ 

ভৈরব ।-_-বিষাণগঞ্জন বিশ্ববিনাশী, 

ভৈরবী ।-_-অট্ট অট্ট হাসি প্রলয় প্রকাশি, 

জর চামুণ্ডে, 
ভৈরব ।-_ সংহারকারী ॥ 

মাতে ভৈরব, ভৈরবরঙে, ৯০৪ ১৫ 

ভৈরবী ।-_প্রমত্ত তৈরবী ভীম তরঙ্গে, 

রুধিরদশন।, 

ভৈরব। জয় পিনাকধারী ॥ 

বব-বম্ বব-বম্ গভীর ঘোর রোল, 

তৈরবী।--করাল কুস্তল আকুল দল দল, ৮০ ৮, ২ 

জয় ফণিকুগডলা 

ভৈরব। জয় ফশিহারী ॥ 

ভৈরব। গঙ্গাজলে ছুই দেহ করিয়ে অর্পণ * 
কার্য্য সাঙ্গ--চল বাই কৈলাস-সদন |! [ সকলের গ্রস্থান। 



চতুর্থ অঙ্ক 
প্রথম গরাঙ্ক 
শিবির-সম্মুখ 

শ্রীকৃষ্ণ ও বুষকেতু । 

হে মুরারিঃ বুঝিতে না পারি, 

পদ্দানত অরিঃ 
তবে কেন বিষঞ্ক তোমারে হেরি? 

অগ্নিদেব-অন্ুরোধে ক্ষান্ত আছে রণ, 
নহে এতক্ষণ রি ৪৪৬ ৫ 

রাজধানী হ'ত অধিকার । 

মনে হয়, নিশ্চয় ফিরায়ে দিবে হয়। 

আর এক হ'তেছে বিম্ময়! 

কপাময়, কে বুঝে তোমার মায় ! 

 পুত্রশোকাতুর! জনারে হেরিয়ে 1 ১০ 

ডরে কেন পলাইয়ে এলে হরি? 

অগণন বরণে 

' কত মাতা অপুক্র হয়েছে 

কষত্রহ্থুত৷ নহে কেবা পুভ্রশোকাতুরা ? 

জগন্নাথ, অকন্মাৎ জনারে হেরিয়ে,  **" ১৫ 

সভয় হইলে কি কারণ? 
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শুরুষণ। 

বৃষকেতু। 

শ্রীকষ্ঃ। 

পুব্রশোকে গালি পাড়ে নারী, 

কত-শত দেয় অভিশাপ, 

অমঙ্গল ফলিলে তাহায়, 

এতদিনে পাও্কুল হইত নির্মল । 
.. শুন, বীর, নহে জন! সামান্য! রমণী) **" ৫ 

জাহৃবীর সহচরী মহা তেজস্থিনী ! 

ভোগ-লালসায় এসেছে ধরায়, 

কাল পুর্ণ__মিশাবে জাহৃবী-জলে। 

মিলি মোরা তিন জন 

'পুল্রে তার করিয়াছি কৌশলে নিধন, ... 

বেজেছে বেদন| তায় গঙ্গার হৃদয়ে । 

ভাতিছে জনার চক্ষে জাহবীর রোঁষ, 
হর-কোপানলে যদি থাকে হে নিস্তার, 

জাহৃবীর ক্রোধে নাহি পরিত্রাণ কার। 

এ ঘোর বিপদে কহ, বিপদভঞ্জন, *** ১৫ 

ধনঞ্জয়ে কি উপায়ে রাখিবে, মাধব ? 

একমাত্র উপায় ইহার, 

তিন অংশ হয় যদি এই ক্রোধানল, 
কষ্টে সাধ্য হয় তায় পার্থের উদ্ধার । 

এক অংশ লইবারে পারি, "** ২০ 

অধিক শকতি নাহি মম। 

অন্ত অংশ করিতে গ্রহণ 

যদি কেহ থাকে মহাজন, 

তবে রক্ষা! হয় কিরীটার। 

কিন্ত কোথ কেবা শক্তিমান্ *। ২৫ 



১৩৭ 

বৃষকেতু। 

শরীক । 

বৃধকেতু । 

জন [চতুর্থ অঙ্ক 
সে অনল পরের কারণ 

কেবা করিবে ধারণ ? 

নারায়ণ, তব পদে আছে যার মন, 
অসাধ্য সাধন 

অনায়াসে করিবারে পারে। ঃ ৫ 

হে শ্রীপতি, তব পদে থাকে যদ্দি মতি, 

জাহৃবীর রোষানল করিব গ্রহণ। 

যে হয় সে হয়, করহ উপায়, 

যাহে এক অংশ আসে মম "পরে। 

এ কি কথ! কহ, বীরমণি ? ৮, ১৩ 

তুমি পাগুবের নয়নের মণিঃ . 

অমঙ্গল যদি তায় হয়, 

কি কবেন ধর্মরাজ শুনি? 

কি জানি, যগ্যপি শক্তি নাহি হয় তব 

ধরিতে সে দুরন্ত অনল! :".. রঃ ৬ 

আমি, ধনঞ্জযঃ আর দেব দিগন্বর, 

পারি মাত্র এক অংশ করিতে গ্রহণ ; 

জাহ্ুবীর কোঁপানল বিশ্ববিনাঁশিনী । 

হে শ্রীপতি, ভ্লীচরণে ধরি 

“ভক্তি” ভিক্ষা করিল কিন্কর *** ২০ 
ভক্ত বলি আশ্বীসিলে দানে পীতাম্বর । 

তব বাক্য মিথ্যা কভু নয়, 

হরিভক্ত হয়েছি নিশ্চয় । ৭ 

কিবা.শক্তি নাহি ধরে কৃষ-ভক্তজন ? 

চক্রধারি, নাহি ভরি রোধানল। *** ২৫ 
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শক্ণ। 

ওহে সারাৎসারঃ 

উচ্চ কার্যে দেহ অধিকার, 

রোষাগ্নির অংশী মোরে কর, নাঁরায়ণ।। 

যদি ভন্ম হই সে রোষ-অনলেঃ 

হাসিবেন পিতৃদেব মিহিরমগ্ডলে *** ৫ 

তুষ্ট হয়ে মম প্রতি । 
ধন্য তুমি_ধন্য আত্মত্যাগ ! 

এই মহাপুণ্য-ফলে, 
পাইবে নিস্তার রোষানলে; 

তুমি, আমি, ধনঞয়-_অংলী এ রোঁষের। ১৪ 

শুন, রথি, যেই হেতু রোষাগ্থি হুর্মাদ, 
মাতৃপৃজ।-প্রতিবাদী মোরা তিনজন ) 

মাতৃপৃজা করে যেই জন__ 

যেবা তায় হয় বিদ্বকারী, 

রুষ্ট জগম্মাতা দিগন্থরী তার প্রতি । ... ১৫ 

কুপিতা৷ ভৈরবী এবে অজ্জুনের পরে, 
অবশ্ত হইবে তার শমন দর্শন । 

কিন্ত পুক্রস্নেহ মম প্রতি, 

কৃষ্-মাতা নাম, মম ভক্ত জানি 

নিম্তারিণী রাখিবেন পায়। রি ২০ 

ভেব না হতাশ, 

ভূমগ্ডলে পাঁগুবের নাহিক বিনাশ, 
ব্যাস-বাক্য হবে না লঙ্যন। 

দেবীর প্রসাদে, 

প্রসন্ন! প্রসন্মময়ী দাসে, ** *** ২৫ 



শ্ীকফ। 

জনা [ চতুর্থ অন্ক 
৮ পাস সপ সি শি শি পি সি পিস্পিত ৮ তি সিপিস্পলী পি শি লামপি্পিসস পাপ পা পাস 

অবাধে এ রোষানল এড়াবে অঞ্জন 

সঙ্গোপনে রেখো কথা, 

স্মরিয়ে শঙ্করী আশীর্বাদ করি, 
অকল্যাণ হবে না তোমার । 

বন্ধু যার শ্রমধুস্থদন-_ *, ৮, ৫ 

নাহি ডরি তার তরে। 

ও পদপন্ছজ স্মরি 

প্রাণের আশঙ্ক। নাহি করি; 

কিন্ত 

আকুল অন্তর মম, হে ব্রজবিহারি, *** ১০ 

তুমি অংশ করিবে গ্রহণ ! 
কল্পতরু তুমি ভগবান্ 

কিস্করের পূরাঁও বাসনা, 
বনমালি' মাগি বর-_- 

ওহে বংশীধর, ”** ”** ১৫ 

তব অংশ দেহ এ দাসেরে। 

নিত্য কত ক্ষুদ্র কীট পোড়ে হে অনলে, 

এ পতঙ্গ রোষাগ্রিতে যদি যায় জলে, 

কমলাক্ষ, তাহে ক্ষতি কিছু নাহি হবে। 

তুমি বাথা পাবে, ক রি ২০ 

এ যাতনা! সহিতে নারিব ! 

রাঙ্গা পায় জানায় কির, 

ব্রজেশ্বরঃ ক'র না বঞ্চনা । 

শুন্িলে বীরেন্দ্র তুমি, 
বিপদবারিণী কপাময়্ী মম প্রতি ; ঃ ২৫ 
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দূত। 

সে রোষ না স্পশিবে আমায় । 

দেখ ন৷ প্রমাণ, 

যছুকুল হ'ল কি নির্মল 
গান্ধারীর অভিশাপে ? 

যছুবংশ-বৃদ্ধি দিন দিন । 

( জনৈক দূতের প্রবেশ ) 

নমি দাঁনবারি, 

ভয়ঙ্করী কোথা হ'তে আসিয়াছে নারী 

এলোঁকেশী আরক্তনয়না,_ 

অস্ত্রধারী প্রহরী বারিতে নারে 

ফেরে শিবিরে শিবিরে, 

কেব! জানে, কি ভাবে ভীষণ! 

কারে করে অদ্বেষণ ? 

করালিনী কালভূজঙ্গিনী 

শ্বাস ছাড়ে ঘনে ঘনে, কাপে ওষাধর, 

দত্ত দত্তে ঘর্ষণ ভীষণ, 

অনীকিনী আতঙ্কে কম্পিত! 

অদ্ভুত কাঁহিনী শুন, যছুমণি, 
যেন শিবির খুঁজিয়েঃ 
ক্লান্ত হয়ে চামুণ্ডারূপিনী 

ৰসিল অশ্বখ-তরুমূলে-_ 

আচম্থিতে উঠিল গর্জিয়ে, 
“অর্জুন” বলিয়ে ছাঁড়িল প্রবল শ্বাসঃ 
শুকা”ল প্রবীণ বৃক্ষ সে শ্বাস-অনলে ! 

১৫ 

৬ 



শ্রীকৃষ্ণ । 

জনা [ চতুর্থ অঙ্ক 

উন্মাদিনী উঠিল আবাঁর, 

থেকে থেকে করে বাম! ভীষণ চীৎকার ! 

বড় ভাগ্যে ধনঞ্জয় নাহিক শিবিরে, 

অনলদেবের সনে গেছেন নগরে, 

নীলধবজ রাজার আলয় । "** ৮০, ৪ 
নহে,__ 

নিশ্চয়, মঙলময়, অনর্থ ঘটিত। 

যাও, দূত, সাবধানে ! 

কেহ কিছু না বলে বামারে, 

নাহি ভয়, চলে যাঁবে নিজ স্থানে । নী ্ 

র [ দূতের প্রস্থান । 

বুঝেছ কি, কেবা সে ভীষণা ? 

পুত্রশোকাতুরা জনা । 

যে নিশ্বাসে অশ্বথ শুকা”ল, 

ভম্ম তায় হইত অজ্জুন। 
বৃক্ষ-রূপে আমি তাহা করেছি গ্রহণ, ১৫ 

বিষহীন ভূজঙ্গিনী জনা এবে। 

হে প্রভু, হে নিরঞ্জন ব্রহ্মসনাঁতন, 

কত সহ ভক্তের কারণ ! 

পাঁপ-তাঁপ-ভার বহি নরদেহ ধরি 

ধরায় ভ্রমিছ, নারায়ণ!  *-* ২৬ 

করুণার তুলনা কি হয়। 

সাগরের সাগর উপমা । 

অজ্ঞ দ্রাসে কহ, বিশ্বর্বপ, 

বৃক্ষ-দেহে সহিতেছ যেই রোবানল, 
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শ্ীকণ। 

বৃষকেতু । 

গ্রীরু্ণ। 

কিসে সে শীতল হবে? 

সাধ হয়, হৃদয়ের শোণিত ঢালিয়ে 

লেপি, প্রভূ, অশ্বথের গায়, 

যদি ক্ষণেক জুড়ায় ঘোর জালা। 

কহ, নাথ, জীবিত কি হবে বৃক্ষ পুনঃ? *** € 

নহে হরি, 

রহিল দারুণ শেল কিন্করের বুকে । 
তোম! সম ভক্ত মম বিরল তুব্নে 

ক্ষুব্ূচিত্ত না হও, ধীমান্। 

বাড়াতে ভক্তের মান তাপ সহি আমিঃ *** ১০ 

ভক্তের প্রসাদে পেই তাপ যায় দুরে । 
এই বাজ্যে বৈসে এক মহাভক্ত দিক, 

স্পর্শে তার তাপ দূরে যাবে, 
নবীন পল্লব পুনঃ অশ্বথ ধরিবে। 

হেন ভক্ত কেবা, দয়াময়! ৮, ১৫ 

পদে তার কৌোঁটি নমস্কার ! 

অতীব সরলচিত্ত ত্রাহ্ধণ-কুমাঁর ; 

বিশ্বাস তাহার, 

জীবনে বারেক যেই স্মরে মম নাম, 

পুলকে গোলোকধামে অস্তে পায় স্থান। *** ২০ 

হত্তিনায় লয়ে যাব ছিজোতমে , 

চল যাই, ব্যাকুল বাহিনী 

[ উভয়ের প্রস্থান। 



দ্বিতীর গর্ভাঙ্ক 

বিদূষকের বাটার সম্মুখ 

( ইতুভাড় লইয়া বিদূষকের প্রবেশ ) 

বিদু। এই যে, দিব্বি ঘাসগুলি গঞ্জিয়েছে, বেশ ঘরে বসে পুজা খাচ্ছ, না? 
তা চল, আমা হ'তে যদ্দি ঠাকুর-কুল নির্মল হয়, তা আমি ছাড়ছি 
না। একগণ্ড ইতু ঝসেছেন ঘরে । আমি বুঝে নিয়েছি, ঠাকুরের 
ছোট বড় নেই, সর্বনাশ কণ্মৃতে কেউ কন্থুর কর না। 

(ব্রাঙ্মণীর প্রবেশ ) 

্রাহ্মণী। তবে রে হুতচ্ছাড়া মিন্সে, হুদি অ আমার ইতুরভাড় চুরি কারে 
পালাচ্ছ ? *** ৬ 

বিদ[। আরে ক্ষেপী, বুঝিস্নে? পুকুর-ধারে ভাল ক'রে পূজা কম়্ৃতে 

যাচ্ছি। 

ব্রাহ্মণী। পুকুর-ধারে পূজো! কি? 

বিদ[। তবে আজ সমস্ত রাত কি কচ্ছিলুম? নোড়ান্ছড়ি বটতলায় 
অশ্বখতলায় যা যেখানে ছিল, সব একত্বরে জড় করেছি, তোর এই 

ইতুভাড়গুলি বাকী; ছু'কাড়ী নোড়ানুড়ী সহর জুড়ে ছিলেন, বরাবর 
পুজো থেয়ে এলেন, আর কাঞ্জের বেল! কেউ নয়; আচ্ছা, থাকুন 
দীঘির জলে ঠাণ্ডা হ,য়ে। ্ ১৪ 

ব্রাহ্মণী। এ মিন্সে ক্ষেপেছে ! 

বিদু। মিন্সে ক্ষেপে নি, রাজ্যিশুন্ধ ক্ষেপেছে। কেউ ব'ল্ছেন, “মা” কি 

করলেন”) কেউ বল্ছেন, “বাবা, রক্ষা কর” ; কেউ কল্ছেন, “বিপদ- 

ভঞ্জন/- দূর হোক, সকালবেলা আর ও নামটা! ক'রব না। ওরে 
* আবাগের বেটা-বেটীরে, বাবা-ম! কাণের মাথা! খেয়ে শুয়ে আছে; 

জেগে আছেন কেবল দামোদরঃতা! যা করবার তা ক'রে যাবেন। ২০ 
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বান্ধণী। দাঁও-_দাঁও, আমার ইতুভাড় দাও। 
বিদু। আরে আয় না, পুকুর-ধারে এক এক ক'রে ঝারায় বসাই গে। 

্রাহ্মণী। তুমি কি বলছ? 
বিদু। তুমিকি বলছ? 

ব্রাহ্মণী। ইতুভাড় নিয়ে কোথায় যাচ্ছ 1 "*" "** ৫ 

বিদু। এই বে ছত্রিশবার বলুম। 

ব্রাহ্মণী। তুমি কি জলে ফেল্তে যাচ্ছ না কি? 
বিদ্[। এমনি ত বাসনা) তবে ইতু ঠাকুরের মনে কি আছে জানি নে। 
ব্রাঙ্মণী। ও মা কি সর্বনাশ! তোমার এমন বুদ্ধি ঘটলো কেন? ৯ 
বিদু। ছু*দিন বাঁচব +লে-_আর কি? তোমার মাথায় সি"দূর থাকৃবে, 

থাঁড়ু খসবে না) নৈলে এই যে দেখছ দুর্বব ঘাস, ইতু ঠাকুরের বরে 
হাড়ে হাড়ে গঙ্দাবে ! গুর! কেউ শুধু পৃজ! খান্ ন!। 

ব্রাহ্মণী ।* না, দাও;_-আমার ইতুভাড় দাও। 
বিদু। কেন পেড়াপীড়ি কচ্ছিস? দেখবি আয় নাঃ ইতু ঠা বুড়, বুড়, 

ক'রে তোকে বর দিয়ে যাবে এখন। *** ১৫ 

ব্রাহ্মণী। ও মা, কি সর্বনাশ হলো ! ঠাঁকুর দেবতা মান না? 

ব্দু। “মানি নে ত নিয়ে যাচ্ছি কেন? পৈতে ছুয়ে বল্ছি, খুব মানি। 

তবে যে কখনও কারুর ভালো করেন, এই কথাটি মানি নে। 

ছাঁড়। নে তোর ইতুভাড়। এ রাজবাড়ী থেকে না বদ্ধি যাচ্ছে? ও 

বৈদ্ভরাজ, ও বৈদ্যরাঁজ। বলি হন্ হন্ ক'রেই চলেছ যে? ২৩ 

[ ব্রাহ্গণীর প্রস্থান। 
( বৈস্ের প্রবেশ ) 

বৈষ্ভ। কি ঠাকুর, রাজবাটী থেকে চলে এলে কখন্? 

বিদু। মশায় যখন নাড়ী টিপে মাথা চাল্ছেন। আপনি চলে এলেন খে? 
বৈস্ত। একটা ওঁষধ প্রস্তত কমূুব ভাবছি । 
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বিদু। কেমন দেখলেন ? 

বৈষ্য। দেখলেম বড় সঙ্কট, আরোগ্য হ'লেও হ'তে পারেন, আর ন! 

হ'লেও হ'তে পারেন। 

বিদু। আমিও বেশ বুঝ লেম । 
বৈগ্ক। কি রূপ-_কি রূপ? " ৫ 

বিদু। মশায়ও এখন বজাঘাতে ম*রূলেও ম”য়তে পারেন, আর বেঁচে 

গেলেও যেতে পারেন। 

বৈদ্য । দেখুন, হয়েছে কি-_একে বুদ্ধ শরীর, তায় অস্ত্রাঘাতে বিকলাঙগ, 

তায় পুভ্রশোকে ঘন ঘন মৃচ্ছা যাচ্ছেন ! 

বিদু। এগুলি আমি জানি, এগুলি শুন্তে মশায়কে ক্লেশ দিতেম না! 
জিজ্ঞাস করি, কিছু উপায় আছে কি? *** ১১ 

বৈগ্যা। উপায় কষ্টসাধ্য । আপনি যান, আপনি দেখেছি, উত্তম শুশ্রষ! 

করেন। 

বিদু। আমি থাকৃতেম, _মশাই ঠেঁণট তুবড়ে মাথা চাল্্তে আরম্ভ ক'ল্লেন 
সত্যি বল্্তে কি, দেখে যেন যমদূত জ্ঞান হ'ল ) ভাঁব্লেমঃ উনি তত- 
ক্ষণ নাড়ী টিপুন, আমি একট! মাঙ্গলিক কাজ ক'রে আমি । ১৬ 

বৈষ্ভ । হা! উচিত।-_নারায়ণকে তুলসী দেবেন? | 
বিদৃ। তোমার সাত বেটার কল্যাণে দেব। 

বৈচ্য। কেন ঠাকুর, তুলসীই তো ব্যবস্থা । 
বিদু। ব্যবস্থা তো বটে, ভাল শালগ্রাম এখন কোথা ৮ আপনার 

বাড়ী আছে কি? ২১ 
বৈষ্য। হা, উত্তম শালগ্রাম__গিরিধারী । 

ব্ছি। ত৷ দেবেন চলুন, আমি ঝারায় বসিয়ে,তুলসী দেব। (ম্বগত) 
* যেমন নর-বংশ .নাশ ক'চ্ছ, তোমার হুড়ীর বংশ নাশ করতে আমি 

ছাড়ব না। যেখানে যা পাব--হাতাব, আর দীঘি-সই কণ্মৃব। 
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তোমার নুড়ীর ঝাড়কে গেড়ে তারপর রাজবাড়ীতে যাচ্ছি !--গুরা 

ডাঙ্গায় থাকৃতে রাজার বড় ভাল বুঝি না! 

| উভয়ের প্রস্থান । 

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক 

রাজবাটীর কক্ষ 

নীলধবজ, মন্ত্রী, অগ্থি ও পারিষদগণ 

নীল। হ! প্রবীর, হা রথীন্দ্র, হা বংশধর, আমায় অসহায় ফেলে কোথায় 
গেলে? শক্র নগর-ছবারে, এখনও কেন বীর-সান্তে সেজে আস্ছ না? 

বাপরে, তোমার অভাগা পিতা মরে, দেখে বাঁও | ** ৫ 

মন্ত্রী। “হায় হাঁয়, কি উপায় হবে! মহারাজের এই দশা, রাজ্জী উন্মত্ত! 
দেব, বল্তে পারেন, রাজ্বীর এখন কি দশা ? 

অগ্নি তিনি আপন মন্দিরে প্রবেশ করেছেন; স্বাহা তার নিকট 

আছে। মহারাজ, শোকের সময় নয়ঃ শক্ত গৃহদ্বারে, রথীন্দ্র কুমার 

হত, প্রজারা রোদন করছে, তাদের দশ! কি হবে ভাবুন । ১০ 

নীল। চল, আমি একবার কৃষ্ণার্জুনকে দর্শন করব ; আমি মুরলীধারীকে 

একবার জিজ্ঞাসা কণরবঃ এ বুদ্ধ বয়সে কেন আমার বক্ষে দারুণ শেল 

আঘাত কণল্েেন? অজ্জুনকে জিজ্ঞাসা ক”যূব যে, কুস্্ম-সুকুমার 
কুমারের অঙ্গে অস্ত্রাধাত কণ্মৃতে তার মনে ব্যথা নর ন কি 

হলো সামার হুলাল কোথা! গেল? "*' ১৫ 

মন্ত্রী। হায় হায়, এ কিঞশোঁকের সময় ! 
নীল। ওহো ধনগ্রয়, পুত্রশৌক কি,তা ত তুমি জান জেনে শুনে এ ব্টথ! 

আমায় দিলে? তুমি কি জান ন! যে, তোমার তূণে এমন অস্ত্র নাই, 
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যায় পুত্র-শোকের তুল্য ব্যথা! লাগে? কি দারুণ শেলাঘাত! জীবন 

থাকৃতে কি তুলতে পারব ? হ৷ প্রবীর, হা প্রবীর ! 

অগ্নি। মহারাজ, স্থির হোন, শ্রাক আপনার নিকট সন্ধির নিমিত্ত দত 

পাঠিয়েছেন; তাঁর একান্ত অনুরোধ, পাগুবের সহিত আপনি সম্ভাব 
করেন। যাঁহবার হয়ে গিয়েছে, আর যুদ্ধে প্রাণিক্ষয় প্রয়োজন 
নাই ॥ ৪ ঠা দহ ঙ 

নীল। কিহয়েছে? কই আমার ত মৃত্যু হয় নি। আমি ত এখন, 

জীবিত আছি! প্রবীর মরেছে, আমি মরি নি! কোথায় যাব, 

কোথায় এ প্রাণের জাল! জুড়াব? শুনেছি মধুস্থদন-নামে বিপদ 

থাকে না, তবে কেন তাঁর আগমনে আমি এই বিপদ-সাগরে 

পঠ্ড়লেম ? ওহো+ এ দারুণ জ্বালা আমি কি ক'রে ভুলব? ১১ 

মন্ত্রী। মহারাজ, রাজ-আদেশের নিমিত্ত দূত অপেক্ষা ক'চ্ছে। 
নীল। চল, যুদ্ধে চল, একত্রে সকলে প্রাণ দিই, মাহিম্মতীপুরী আজ 

ধ্বংস হোক। আমার ঘরের প্রদীপ আজ নিবেছে, অন্ধকার ঘরে 

আর কেন বাস ক'চ্ছ? আমার প্রবীর নাইঃ কুমার আমার নাই, 
দাঁও, ধঙু-অন্ত্র দাও, আমি যুদ্ধে যাই । *** ১৬ 

অগ্নি। মহারাজ, জেনে শুনে প্রজ্বলিত অনলে ঝাপ দেবেন ন1। প্রজা- 

রক্ষা! রাজার অবশ্ঠ-কর্তব্য কর্ম, সমরাঁনলে তাদের ডালি দেবেন ন1। 

পাণ্ডব অজেয়, আপনাকে বার বার ব্লেছি। রঃ ১৯" 

নীল। যাব, আমি একা পাণওব-শিবিরে যাঁব। প্রজারা কুশলে থাকুকৃ। 

যেখানে আমার প্রবীরঃ সেইথানে যাব, রণক্ষেত্রে প্রাণ দেব। আহা, 

কুমার কোথায় গেল? মন্ত্রি, আমার পুত্রহস্তা কোথায়দেখব। ২২ 

| (জনৈক দূতের প্রবেশ ) 
দত । মন্ত্রিবর, হ্বয়ং অধ্জদুন রাজপুরে উপস্থিত, রাজদর্শন ইচ্ছা ক”চ্ছেন। 

নীল। অর্জুন !--সমাদরে নিয়ে এস। [ দূতের গ্রস্থান। 
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প্রবীরকে বধ ক'রেছেন, আমায় বধ করুন। একবার জিজ্ঞাসা কণ্রূব, 

কেমন ক'রে পাষাণ প্রাণে বাছার গায়ে অস্ত্রাঘধাত কল্লেন ! 

অজ্জুন। 

অর্জুন। 

( অর্জনের প্রবেশ ) 

মহারাজ, অতিথি এ পুরে । 

তুমি ধার্মিক সুধীর, 
অতিথির অসম্মান ক”র না, ধীমান্ ! *** ৫ 

মাগি হে যজ্ঞের হয়, 

ভিক্ষা মোরে দেহ, মহাশয়, 

নহে অতিথি ফিরিয়ে যাঁবে। 

হ'লো যুদ্ধ সমানে সমান, 

রহিল সম্মান, টু? ১৩ 

সখ্যভাবে আলিঙ্গন কর, মহারাজ ! 

পাণ্ডবৰ সখ্যত। যাচে হ'ও না বিরূপ । 

অকারণ হইয়াছে বহু প্রাণনাশ, 
মহেঘাস, ক্ষাস্ত দেভ রণে। 

হে রথীন্ত্র, কাদে প্রাণ, টি ১৫ 

তাই কথা জিজ্ঞাসি তোমায়! 

শুনি করাল কঠিন করে তব 

পরাভব নিবাঁতকব্চ, 

কেমনে হে পাষাণ পরাণে, 

সেই করে গ্রারিলে পুত্রে মম 2 ২০ 

ব্যথা কি,হ'লো না ধনঞয় ? 

লজ্জা নাহি দেহ, বাঁজা। 

না কহ অধিক। 



১১৪ জনা 
রি আস সস উপ শি পাপ পা পা পি 

নাল। 

আত্মগ্লানি জলে হদি-মাঝে, 

তাই গাণ্তীব রাখিয়ে, 

ভিক্ষুকের সাজে এসেছি তোমার পাশে। 
কর মার্জনা, রাজন্, 

অন্থুতাপ কর নিবারণ ॥ 

শোক ত্যজ, মহীপাল। 

দিকপাল-সম তব আছিল নন্দন, 

পাগুব বিমুখ যার বাণে ; 

এতদিনে ঘুচেছে বিজয় নাম । 

আছিল প্রতিজ্ঞা মম শুন, নরনাথ, 

যম-সম শক্র হ'লে পৃষ্ঠ নাহি দিবঃ 

সে গর্বব হয়েছে খর্ব কুমারের বাণে। 

রণে হত পুত্র হেতু শোক নাহি সাজে। 

উজ্জ্বল তোমার বংশ পুজ্রের গৌরবে, 
শত মুখে শত্রু যার প্রশংসা গাহিছে। 

দেব-দৈত্য-নাগ-সনে হ'য়েছে বিরোধ, 

হেন যোধ-সনে কতু ছন্দ না হইল । 

ক্ষত্রিয়প্রধান তুমি, ধার্শিকপ্রবর, 

স্বর্গগত পুত্র হেতু কেন কর শোক ? 

ত্যজ তাপ, 

হে সথা, সথার প্রতি হও হে সদয় । 

বীরত্ব-সমান রথী মাহাত্ম্য তোমার, 

সথা ভাবে সম্ভাষণ পতিত শক্ররে ! 

সথা যদি আমি তব, হে বীর-কেশরী, 

[ চতুর্থ অঙ্ক 
সি ইসস প 

১৩৬. 

৯৫ 

ন০ 

৫ 
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অজ্জুন। 

নীল। 

দেখাও পাগুব-সথা সারথি তোমার, 

করহ বন্ধুর কাধ্য দীনবন্ধু আনি। 

মহিমা-অর্ণব, তব মহিমা কি কৰ ! 

কষ" -সখা, অজ্জুনের সম্ভব কেবল । 

বাধ্য কিবা ক্ষমা! তব অধিক প্রবলঃ 

মূ আমি--কি করিব তুল ! 

হে বিজয়, অভয় দ্ানিলে, 

রাখিলে অক্ষয় কীন্তি ভূবন ভিতরে ! 

চরিতার্থ কর, সথা, কৃষ্ণ দেখাইয়ে। 

হে রাজেন্দ্র তব ভাগ্য কি কব অধিক, *** 

ব্যাকুল মাধব তব আঁতিথ্য-গ্রহণে । 

তোম৷ প্রতি রমাপতি-কুপা অতিশয়, 

আসিব কেশবে জয়ে; শুন, মহাশয়, 

পরম অতিথি-সেব৷ কর আয়োজন; 

শোক তাপ যাবে,_-যাবে এ ভববন্ধন। "*" 

যাও, মন্ত্রিবর, 

সত্বর প্রদান আজ্ঞা সাজাতে নগর । 

রাজ্যময় পড়ুক ঘোষণা”-_- 

আনন্দের দিন আজি। 

প্রজাগণে মহোৎসব করুক সকলে; 
ঘরে ঘরে হয় যেন হরি-গুণ-গান। 

ভগবান্ আসিবেন পুরে, 
কদলীর তরুমাল! করহু রোপণ । 
রবি-অস্তে মেঘশ্রেণী-সম 

১১৫ 

১৫ 

[ গ্রস্থান। 

৩ 



১১৬ জনা [ চতুর্থ অন্ধ 
উল বউ 

উড়াঁও বিবিধ বর্ণে পতাকা সুন্দর, 

পুম্পহারে বেড় রাজধানী । 

[ মন্ত্রীর প্রস্থান। 
দেব বৈশ্বানর, 

তব বরে পীতান্বরে পাব দরশন। 

তোমার রক্ষার ভার মাহিম্মতীপুরী। *** ৫ 

আমি হীনমতি করি হে মিনতি, 
আমিবেন পরম অতিথি পুরে, 

সেবার না হয় ক্রটি। 

অগ্নি। বড় ভাগ্য, ভূপাঁল, তোমার। 
ঈশ্বর-পৃজায় কোন বিদ্ব নাহি হবে। ... ১০ 

( বিদুষকের প্রবেশ ) 

নীল। সথা; সফল জীবন মম, 
পাব আজ কষ্ণদরশন । * ১২ 

বিদু। যা হোক্ খুব চুটিয়ে বর দিয়েছ, দেবত! ! রর পর্য্যস্ত রাখ.লে 
। না! এখন যান্। আর কোন ভাগ্যবান্ রাজার কন্ার পাণিগ্রহণ 

করুন। জামাই-আদরে দিনকতক খান, শেষট। একদিন ভোরে 
উঠে কল্পতরু হয়ে বর দেবেন। মুরলীধর এ পুরে না! পদার্পণ ক'রে 

যদি দেবলোকে গিয়ে মুক্তিদাঁন করেন, তা হলে লোকের বাঁর আনা 

আপদ্দ-বিপদ কেটে যায়। বিপদভঞ্জন কি তা কা'য়্বেনঃ তা হ'লে যে 

লোঁকের বংশ থাকবে! ননীচোর ননী থাবেন কোথা? তা রাজা, 

অমনি অমনি বিদায় হ,চ্ছিলেম ; ভাব লেম, অনেক দিনের আলাপ, 

একবার ঝলে যাই। :*, ৯০৮ ২১ 
নীল। সেকি, কৌঁথায় যাবে? 

বিদু। যেখানে লোকালয় আছে, যেখানে লৌথীন জামাতা কল্পতরু 
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-এপিস্মপিউপর উন, এস সত ও পল» সপ অপি উর আমি এটি এটা উস পিএস” হট 

হন নাই, যে রাজ্যে মহারাজ মধুর হরিনাম ব'ল্তে শেখেন নাই, আর 
ব্রজের গোপালও উকি ঝু"কি মারে নাই। 

অগ্নি। ব্রাহ্মণ, তোমার' নিন্দা নয়, স্ততি। তুমি যথার্থ হরিভক্ত। হরি 
যে মুক্তিদাতা। তুমিই বুঝেছ। -০* নর ৪ 

বিদু। ও-টুকু বুঝেছি বটে, কিন্তু ভক্ত হ'ন আপনার শ্বশ্ডর মশার, 
আপনার তেত্রিশ কোটি দেবতা মিলে ভক্ত হ”য়ে নির্বাণ-মুক্তি লাভ 

করুন। যাঁর বড় বুকের পাটা, তিনিই গিয়ে ভক্ত হোন; আমার 

অত সখ নেই। বিপদভঙ্জন তো নন, বিপদের ভার ঢেলে দেন। 

নীল। ছিঃ সখা, তুমি এমন কথা৷ বল? -** ৯ 

বিদু। আরে বলি সাধে? এ যে চাক্ষুষ! বিপদভগ্তন আঠাঁর দিন 

ঘোড়ার লাগাম ধ'রে ঘুরলেন অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী কাত ! মাহিম্মতী- 
পুরী প্রবেশ ক'ল্লেন--যুবরাজের মোক্ষলাঁত বাণী পাগল, আর 

'মহারাজকে নিয়ে যমে-মান্ষে টানাটানি, হাজার হাজার বিধবা! 
অগ্নি ছুয়ে শুদ্ধ হলো! তফাতে তফাতে থেকেই এই, এবার 
রাজগৃহে পদার্পণ! বৈকুঠে লক্ষ লক্ষ ঘোড়াকে লাগাম পরাচ্ছে 
আর কি,_ঝঁীকে ঝকে রথ নেমে এলো বলে! ১” ১৬ 

অগ্নি। আর ঠাকুর, যদি হরি এসে পড়ে? 
বিদু। তাতে কাণ খাড়া রেখেছি। শ্রীমধুস্দন নগর-বারে এলেই 

অন্ততঃ ছু,শে! ব্যাটা চেঁচিয়ে মুখে রক্ত তুলে মযৃত) কম ত কম ছু; 

পাঁচ হাজার রথের চাকায় বৈকুগ্ঠ লাভ কণ্ূত। আর চারিদিকে 

উঠতো ণ্বল হরি-হরি বোল”--যেন দু'লাখ মুড়া বেরিয়েছে । 

দেবতা, বড় মিছে বল নি, যেন রথের গুম্গুম্নি আওয়াজ আস্ছে ! 

আমি ত সটকাই৭ রাজা, আমার বাঁচবার আশ! রইল, হরি-দর্শনের 
পর যদি টে*কে যাও, তবে দেখা হবে, নইলে এই শেষ দেখা । ২৪ 

[ প্রস্থান । 



১১৮ জন! [ চতুর্থ অঙ্ক 
সি আপস অজ 

নীল। এ ব্রাহ্মণের যথার্থ বিশ্বাস । হরিনাঁমে মুক্তি-_-হাদয়ে গ্ুব ধারণ! । 

অগ্নি। এ দ্বিজরাজের চরণ-ধুলি আমি প্রার্থী। | 
( জনার প্রবেশ ) 

জনা । আনন্দ-উৎসব 

দেখিলাম নগরে, রাজন ! 

মহোৎসব-_মহা-আয়োজন ৮ ৫ 

কার অভ্যর্থনা-হেতু? 

বৈরী জিনি আসিছে কি প্রবীর কুমার? 

কিন্বা, রাজা, সাঁজিছে বাহিনী 
পুত্র-নাশ গ্রতিবিধিংসিতে ? 

পুত্রঘাতী.অরাঁতি অজ্জুনে 1 ১০ 

বাধিয়। কি আনিতেছে সেনাপতি তব? 

পরাজিত পাগুব কি 

ফিরিল হস্তিনা-মুখে ? 

কহঃ কেন নানা বর্ণ উড়িছে পতাকা, 

নগর কুস্থম মালী? “০, *** ১৫ 

নব রাজ্য করেছ কি অধিকার? 

কিন্বা উন্মতের প্রায় 

শৃঙ্খল পরিয়া পায় বিষম উল্লাস! 

ধন্য ধন্য, মহারাজ, 

দ্লাসত্বে আনন্দ তব বহু! ০, ২০ 

রাঁখিলে ক্ষজিয়-কীন্তি অতুল জগতে, 

পুত্র-ঘাঁতী বিপক্ষের দাস ! 

ধন্য ধন্ত,ধন্ত প্রাণের মমতা, 

ধন্ত ধন্ঠ জীবন প্রয়াস ! 



তৃতীয় গর্ভাক্ক ] জন! 

নীল। 

অমরত্ব পাবে বুঝি এড়াইলে রণ ? 

চল রণে ক্ষত্ত্রিয়-বিক্রমে, 

বীর-দন্তে ধর ধনু 

আনি রথ স্বহস্তে সাঁজায়ে, 

ঘোর রবে বাজায়ে ছুন্দুভি, 

আজ্ঞ৷ দেহ সাজাতে বাহিনী । 

চল, চল, বিলঘ্ঘ কি হেতু? 

শত্র যদি প্রবল, রাঁজন্, 

জয়-আশা! না থাকে বিগ্রহে, 

মাহিম্বতীপুরী নাশ হোক শক্র-শরে) _ 
বীরত্ব দেখুক দেব-নরে। 

মিলি বামাদলে, 

প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে পশি? 

শোকাঁনল করিব নির্বাণ ) 

শূন্য পুরী অধিকাঁর করুক অরাঁতি। 
উঠ, উঠ, নরপতি, 

পুক্রঘাতী র'য়েছে জীবিত ! 
সাজ, সাজ, বীরবীর্্য করহ প্রকাশ। 

স্থির হও, রাঁজ্জি, শুন বচন আমার, 

প্রাণদানে পুত্র না ফিরিবে। 

আসিয়া অজ্ঞন, 

সখা-ভাবে সমাদর করিলেন মোরে ; 

আসিম্ছন পতিতপাবন, 

তাঁপিত প্রাণের জাল! জানাব চরণে । 

ভাল সথ৷ মিলেছে তোমার ! 

১১৪১ 

১৩ 

১৫ 

১৬, 

৫ 



টু ১৬ জন! [ চতুর্থ অঙ্ক 
সা পলি উস পপ এ পট পাস পর সপ পপ পি অত পবা সস 

নীল। 

জনা । 

জান না কি, হীনজ্ঞানে ফান্তনী আসিয়ে 

আতিথ্য করিল অঙ্গীকার ! 

যাও তবে হম্তিনানগরে-_ 

অশ্বমেধে হইও সহায় ; 

তথা বহু কার্য আছে তব,__- *** € 

ব্রাহ্মণ-ভোজনে যোগাইবে বারি 
নহে দ্বারী হঃয়ে বসিয়ে দুয়ারে, 

সখ্যতার দিবে পরিচয় ঃ 

উচ্চাসনে বসিয়াছে রাজ! যুধিষ্টির, 
পদপ্রাস্তে +স গিয়ে তার! ৮০, ১০ 

হ'তো। ভাল, পারিতে যগ্যপি 

আমারে লইয়ে যেতে দভ্রৌপদী-সেবায় ! 

রাণি শোক কর দুর, 
কৃষ্-দরশন পাব পাগুব-কপায় ঃ 

নরদেহ পবিত্র হইবে । ৪ ১৫ 

ধন্য ! ধন্য কৃষ্ণভক্তি তব! 
রুষ্ণভক্ত ছিল না! কি শাস্তচুনন্দন ? 

জানিত--সাক্ষাৎ নাবায়ণ, 

জানিত-_নিশ্চয় পরাজয় ; 

তবু বীর-পণে ধরি ধনুর্বাণ -* ২০ 

হুরি-বক্ষে করিল সন্ধানি, 

মুরারির প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিল,-_ 

রথ-চক্র ধরাইল কুরুক্ষেত্র-রণে | * 

বীরবর্ সুর্যের নন্দন 

হরিপুজ1 ক'রেছিল পুরে দিয়া বলি) -*. ২৫ 



তৃতীয় গভাঙ্ক ] জন] ১২১ 

হরিতক্ত কেবা তার সম? 

কিন্তু সম্মুখ-সমরে, শরাঁসন করে 

নিবারিল শুকঞ্চ-অর্জুনে,_ 

রাখিল ক্ষত্রিয়-কীর্তি ভারত-সংগ্রামে ! 

জানিত নিশ্চয়, দিলে পরিচয়, *-, ৫ 

যুধিঠির বসাইত সিংহাসনে ; 

কিন্ত অরাতি-তপন 

মাতৃবাকা করিল হেলন, 

কৃষে উপেক্ষিল, 

প্রীণপণে কৌরবে রাখিল। রি ঠা 
হরিভক্তি নহে রাঁজা হীনতা স্বীকার । 

বাধ বুক, ধর ধন্ধু, প্রবেশ সমরে । 

নীল। জয়-আশ! নাহিক সমরে, 
অকারণ প্রজা-নাশ। 

জনা । এক রণে চলঃ নরনাথ, ই ১৫ 

বজ-সম শরে বিদ্ধ নন্দন্ঘাতীরে। 

চল, চল, না লও দৌসর, 

আমি চালাইব হয় । 

অরি যদি দুম্মদ এমন, 

চল যাই ছুই জনে পড়ি রণস্থলে। *** ২০ 

রহিবে সম্মান 

পুত্রশোকে পাবে পরিত্রাণ, 

কীর্তিগান বিপক্ষ করিবে। 

নীল। নারী হয়ে একি তব আচার, মহিষ! 

করিলেন নারায়ণ সন্ধি-সংস্থাপন। ০, ২৫ 



২ জন! [ চতুর্থ অঙ্ক 
বে নক বক 

রি আনি টি শা পম পিস পাপ পাস পাত সা সমস তাপস লনা পাস বাপি 

জনা। 

নীল। 

জনা । 

শুনেছি সকলি, 

অধিক বর্ণনা নাহি আর প্রয়োজন । 

সন্ধি কর, থাক নুখে পৃজে জনার্দানে, 
পুজ, পুত্রবধূ তব ঘুমায় শ্মশানে, 

পাগুবের সেবা কর নিশ্চিন্ত হইয়ে ।  *** ৫ 

শান্ত হও, রাণি ! 

শান্ত ! 

অশান্ত হৃদয় শাস্ত কিসে করি ? 

পুভ্রশোকাতুর! 

উন্মাদদিনী করালিনী আমি । ** ১০ 

শান্ত ?- শান্ত হবে পুভ্রশোকাতুরা ? 

ধরা যদি পশে রসাতলে, 

কক্ষচ্যুত হয় গ্রহ তারা, 

নিভে দিনকর»_ 

প্রবল আধারে ঘেরে যদি বিশ্ব আসি *"" ১৫ 

জ্বলে যদি ক্ষীরোদ অনলে, 

অষ্ট বজ্র চলে, 

বিশ্ব চূর্ণ পরমাণুরূপে, 

শাস্ত কভু নাহি হয় পুত্রশোকাতুর! ! 

যথা পুভ্রঘাতী অরাতির পৃজা? "** ২* 

হেন পাপস্থানে কদাচ না রব। 

প্রতিহিংসা-তৃষ! মিটাইব অরির শোঁপিতে ! 

দেখিবে জগত 

পুত্রপোকাতুরা নারী ভীষণা কেমন ! 
সিংহিনীর দস্ত কাড়ি লব, “** ২৫ 



তৃতীয় গর্ভাঙ্ ] জন! ১২৩ 

ফণিনীর গরল হবিব, 

শোক-বলে বজ্র-অগ্নি নেব আক বিয়ে 
আরে-রে অর্জুন, 

আরে পুক্রঘাতী কপট ফাল্গুনী, 

আরে বীর-গর্বেরে গবর্ধী ধনগ্রয়ঃ রা এ 

দেখি, কে রাখে তোমায় 

কুষ্ণ-সথা কেমনে নিম্তারে ! 

ছুস্তর এ প্রতিহিংসানল-__ 

দেখি, তোরে কে তারে, পামর ! 

যাই, রাজা, কাল বয়ে যায়, *** ১০ 

প্রতিবিধিৎসার কাল বহে, 

চলে জন! প্রতিবিধিৎসিতে । 

[ প্রস্থান। 

অগ্নি উন্মার্দিনী বিভীষণ! পুভ্রশোকে ! 

নীল। বৈশ্বানর, ফিরাও রাজ্জীরে | 

অগ্নি কার সাধ্য ফিরায় বামারে ! ২, ' ৫ 

ধায় নারী পুত্রশোকে; 
ঘোর শোকানল ন! হবে শীতল 

প্রাণবাধু থাকিতে শরীরে । 

হরি-হরি-ধবনি শুনি পুরে, 

বুঝি, রি ্ 

পবিত্র এ পুরী মুরারির আগমনে ! 

চল, নৃপ, ভ্ক্ণ দরশনে । 
নীল। হরি, হরি, দীনবন্ধু! তাপিত-আশ্রয় ।এ সকলের প্রস্থান । 



চতুখথ গর্ভাঙ্ক 

রাজবাটীর সম্মুখস্থ পথ 
বালকগণ 

বালকগণ ।-_ (গীত) 

কীর্তন__-লোফা।। 

হাম! দে পলার, পাছু ফিরে চায়, রাণী পাছে তোলে কোলে । 

রাণী কুতুহলে, ধর ধর বলে, হাম! টেনে তত গোপাল চলে ॥ 

পড়ে প'ড়ে যায়, ধূল! লাগে গার, আবার উঠে আবার পলায়। 

মুছার়ে অশচলে, রাণী কোলে তোলে, ব্রজের খেলায় পাষাণ গলায় ॥ 
দিনে দিনে বাড়ে, হাম! দেওয়! ছাডে, মাকে ধ'রে গোপাল দাড়ায় । ৫ 

কোল পাতে রাণী, ক্রমে নীলমণি, ঢলে চ'লে কোলে ঝাপায় ॥ 

ক্রমেতে বাড়িল, গোঠেতে চলিল, গোপের বালক চরায় ধেনু । 

বনের মালায়, রাখাল সাজার, মঙ্জায় গোপী বাজায় বেণু॥ 

কার বা! মাথন, কার হরে মন, মদনমোভন বসনচোর1। 

প্রেমের ডোরে, কিশোর চোরে, বাধ্বি যদি আয় গে! তোর ॥ ১০ 

( একদিকে কৃষ্ণ, অর্জুন, ভীম প্রভৃতি এবং অপরদিকে 

নীলধবজ ইত্যাদির প্রবেশ ) 

নীল।  তাপহারী ভবের কাগ্ডারী, 
গোলোকবিহবারী, 

রাঁঙ্গ। পায় রাখ হে তাঁপিতে। 

দ্ীনগতি পাণ্ডব-সারথি, 

বিশ্বপতি নিত্য-নিরঞ্জন, "১, ১৫ 

হের অভাঁজনে করুণা-নয়নে। 



চতুর্থ গর্ভঙ্ক ] 

জীকফ। 

শ্রীকৃষ্ণ । 

ভীম 

নীল। 

শ্রকফণ। 

জনা 

গোপিনীরঞ্রন, মুরলীবদন, 

বনমালী, হৃদয়ের কালী কর দূর,_ 
দীননাথ, দীনে কর ত্রাণ! 

মতিমান্! কি হেতু মিনতি? 
অজ্ভবনের সথা তুমি সথা হে আমার, 

দেহ, সথাঃ আলিঙ্গন । 

বংশীধর, কৃতার্থ কিন্কর! 

চল, রাজা, চল তব গৃহে। 

হইয়াছে ক্ষুধার সময়। 

কি কহ, হে বুকোদর ? 

জলিছে জঠরানল, 

চল যাই রাঁজপুরে হইব শীতল । 

জানি, তব ক্ষুধা নাহি সহে। 

দামোদর, ধরি ব্রন্গাণ্ড উদরে 

তবু ক্ষুধানল জলে তব )-_ 

গোঁপিনীর ননী কর চুরি, 

কহ, বুকোদর ক্ষুধায় কাতর ! 

রাজা, দামোদরে তুষ্ট কর আগে, 

নহে 

ভাগার ভাঙ্গিয়ে মিষ্টান্ন করিবে চুরি । 
মধ্যম পাব, 

বহুতাগ্যে পাইয়াছি তব দরশন। 
চল, রাজাঃ*মিষ্ট ভাষে তুষ্ট নহে ভীম, 
দিবে চল মিষ্টান্ের কাঁড়ি। 

১২৫ 

১৩ 

১৫ 
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বালকগণ।-- (গীত ) 
দেশমিশ্র__দাদ্রা। 

ঘরে কি নাইক নবনী-_ 

কেন অমন ক'রে পরের ঘরে চুরি করিস্ নীলমণি ? 

ওরে, ক্ষিদে যদি পায়, মা! ব'লে ডেক রে আমায়, 

সইবে কেন পরে ? কত কথ] ব'লে যায়! 

ওরে, পথে জুজু আছে বসে, যেও না, যাহুমণি ! 

খেতে ব'সে ছড়িয়ে ফেলে দাও, 

মুখে তুলে খাইয়ে দ্রিলে, কই রে যাছু খাও, 

মন্দ বলে, তবু কেন পরের বাড়ী যাও? 

ওরে, ঘরে কি তোর মন ওঠে ন, মিষ্টি কি পরের ননী? 

[ সকলের প্রস্থান । 
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প্রাস্তর 

( জনার গ্রবেশ ) 

দুরে দূরে-_-ভীষণ গ্রাস্তরে__ 
মরুভূমে-_ছুরস্ত শ্বশানে-_ 
হেথা তোর নাহি স্থান। 

দুর্গম কাস্তারে, তুষার-মাঝারে, 

পর্বত-শিখরে চল। 

চল পাঁপ-রাজ্য ত্যজি; 

পতি তোর পুত্রঘাতী অরাতির সখা । 

চল, পুত্রশোকাতুরা_ 

চল বালুময় বেলায় বসিয়ে 

দেখিবি বাড়বানল। 

চল, যথা আগ্নেয় ভূধর 

নিরন্তর গভীর হুস্কারে 

উগারে অনলরাশি। 

চল, যথা বাস্ুকির শ্বাসে 

দগ্ধ দিগ.দিগন্তর | 

চল, যথা ঘোর তমোমাঝেঃ 

খেলে নীল প্রলয়-অনল 

লকৃলকি বিশ্বগ্রাসী জিহ্বা । 

দুরে দুরে ৃ 
হেথা তোর নাহি স্থান, পুত্রশোকাতুর! ! 

১০ 

১৫ 

৩ 
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জন! [ চতুর্থ অন্ক 
হ্পসপাশিল প্লান তা পে সািশিসিপিস্টিপাসি িরিসপিনি পসিবন্পািল জল সলাসিপািলাসপীিলসপ ০ পাপা পলাশী পিসি পাস খত লিপ সপস [ 

(স্বাহার প্রবেশ ) 

স্বাহ।। মা, কোথায় যাঁও--কোথায় যাও! আমায় কি দোষে 

মাতৃহীনা কর ? 

জনা। কে রাক্ষসী মা বলিস্ মোরে ? 
মরেছে প্রবীর, মরেছে কুমার, 

পুত্র, পুত্রবধূ মম পড়িয়ে শ্বশানে ্ 

ফুরায়েছে মা বল। আমায়। 

দুরে ঘুরে 
দিক-অস্তে নিশার আলয় যথা, 

যথা একাকার প্রলয়-ঙ্কার 

উঠিতেছে রহি রহি, রঃ রা রী 

নাহি যথ! সৃষ্টির অন্কুর__ 

ৃষ্টিহীন দিবাকর ! 
যথা নিবিড় আধারে 

ঘোর রোলে পরমাণু ঘূর্যমান, 
যথা জড়-জড়িমায় প্রকৃতি জড়িত "*" রঃ 

ঘোর ধৃমমাঝে, 
চলে গ্রলয়-জীমৃতশ্রেণী, 

ব্র-অগ্নি-ধারা ঝরে! 

যথা ঘোর হাহাকার, পিনাকটক্কার__ 

করি, স্থান পান শুল-করে মহারুদ্র ধায়। '.. ২ 

যথা 

আভাহীন বহি জলে ঈশাঁনের ভালে-_ 

প্রলয়বিষাণ নাদে ! 

দুরে দূরে চল ত্বর! পুজশোকাতুর]। 
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প্রথম গর্ভান্ক 

প্রাস্তর-মধ্যস্থ শুষ্ধ অশ্বখতল 

(ছুই জন পাইকের প্রবেশ ) 

১মপাইক। আজ যে আর ঘোড়ার পেছনে পেছনে ছুটতে পারি, 
কিছুতেই না ) চূড়োতোল! মোঁগ্ড ক'রেছিল-_যেন ভীমের গদা!। 

২য় পাইক। আমি ত ভাই, একটু দুমুই। *** :** ৩ 
১ম পাইক। ঘুমুবি কি, শাকের আওয়াজে কাণ ফাটুবে! এই আও- 

যাজ উঠলো! ঝুলে, এখনি ধোড়া ছাড়বে; পাইকের বীচন 
, কোন কালেই নেই। যুদ্ধ হ'ল ত আগেখাড়া হ, সন্ধি হ'ল ত 

চিঠি নিয়ে চল, আর তা নইলে মর-বাচ--ঘোড়ার পেছনে 
পেছনে ছোট ।, *** ৮ 

২য় পাইক। যাব্ল্লে! ভাগিযি রাজপুত্র ম'লোঃ তাই দু'দিন জিরিয়ে 

নিলেম দাদ1। শুন্ছি না কি নীলধবজ রাজ! ঘোড়ার সঙ্গে যাবে? 

১ম পাইক। সখ হ,য়েছে চলুক, ঘোড়ার পিছনে যাওয়। কেমন মজ্জা, 
একবার দেখে নিক্। হ্থ্যারে, তুই কি বেকুব, এখানে এলি 
শুতে,_-এ ডাইনিখেগে! গাছতলাটায় ? মাগীর কি নিশ্বাসের ঝাজ, 

এত বড় অশ্ব গাছটা একেবারে পুড়িয়ে দিলে! "*' ১৪ 
২য় পাইক। সেনাকিরাণী? 
১ম পাইক। রাণী হ'লে কি হয়, তারে ডাইনে পেয়েছে! না তাই» 

গা ছম্ ছম্ ক”য়্ছেঃ আমি চল্লেম। 
নি 
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শী ০ সপ সপ পপ শপ পা স্পস্ট সি মাসি 

২য় পাইক। আর আমি কি ন! রইলেম ! 

ক তস্িএস্ অপ প  কপশপসপ পপা জা 

[ উভয়ের প্রস্থান । 

(বিদৃষক ও ব্রাঁ্নীর প্রবেশ ) 

বিদু। বাম্নি-_বাম্নি, এইথানটায় আয়! ডাইনীর ভয়ে এখানটায় 
মধুর নাম কিছু কম হয়। 

ব্রাহ্মণী । ও মা, এ ডাইনিখেগো গাছ-তলাটায় বস্বকি গো? ৪ 

বিদ্ু। আরে, ডাইনিখেগো নয় রে মাগী, ডাইনিখেগে! নয়; এইখানে 
পাগডবের শিবির ছিল। বোধ হয়, শ্রামধুহ্দন মাঝে মাঝে এর তলায় 
এসে ব'স্তেন। তুই দেখ ছিস্ কি--বাস্তবৃক্ষও থাকবে না। 

ব্রাক্মণী। দেখ দেখি-_মিন্সে এইথানে নিয়ে এলো, ঘর-দোর কিছু 

গোছান হ'ল না। ** ৪৮০ ৯ 

বিদূ। সেও--উকি মেরে দেখ--এতক্ষণ ধূ ধু ক'রে জ+ল্ছে। 
ব্রাক্ষণী। ও মাঃ মিন্সে বলে কি গো! 
বিদু। আর বলেকি,কি! রপরঘু রাজপুরে উঠেছেন। 
ব্রাহ্মণী। হ্যাগা, তুমি দিনরাত, কৃষ্ণনিন্দা কর কেন বলত ? ১৩ 

বিদ্ব। বুঝতে পারি নে,_তোর মত ুক্্বুদ্ধি নেই বলে । আরে মাগী, 
. এই যে রাজবাড়ীতে হাঁথাকার উঠে গেল, দেখলি নি? নামের 

গুণে এটুকু, এবার ঘ্বয়ং উদয় ! 
ব্রাহ্মণী। চোখে কাপড় বাধ' কেন? *-* *** ১৭ 
বিদ্দ। খুসী।--তোর কি? ওরে বাপরে--এঁ এরাবত-ধ্বনি উঠেছে ! 

( কর্ণ চাপিয়1) এ কি কাণে আঙ্গুলে শানে? 

ব্রাঙ্মণী। হ্যাগাঃ চোঁথে কাপড় বেঁধে বসলে কেন? 

বিটু। তোমার বঙ্কিম নয়মের জালায় !. 
আমার আবার বঙ্কিম নয়ন কি? ৮** ২২ 
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বিদু। তোমার নয়--তোমার নয়; তোমার ও গরুর মত চোখ কি আর 
দেখি নি? ত্রিভঙ্গিম ঠাম, বহ্ছিম-নয়ন মুরলী-বয়ান। 

জাঙ্ষণী। ওঃ,_হরি তোমায় দেখা দেবার জন্যে অম্নি ঘুরে রা 
বেড়াচ্ছেন! মিন্সের বাহাত্রে ধরেছে । 

বিদু। আরে থাম্ থাম, ও নাম করিস্ নে,ও নাম হি 

ওরে জানিস্ নে, জানিস্ নে.-_-ডাঁকৃলেই এসে উকি মারে । তোরে 
কৃপা ক'ল্লেই বা আমায় রে'ধে দেয় কে, আমায় কৃপা কণল্পলেই বা! তুই 

দাড়াস্ কোথ। ? 
ব্রাহ্মণী। হুতচ্ছাড়া মিন্সের আকেল শোন,-্যেন হরিরুপা অমনি 

ছড়াছড়ি যাঁচ্চে ! ১৩ 

বিদু। তুই কি বুঝবি বল্! মুরারি অবতার হ'য়ে এসেছেন, আদাড়ে- 

পাঁদাড়ে কপা ছড়াচ্ছেন, আর নগর ভেঙ্গে মরুভূমি ক'চ্ছেন। ওরে 
কেউ এড়াবে নারে কেউ এডাবে না; তবে আগ আর পাছু। 
চতুভূপ্জ না করে ছাড়ছেন না, তা বুঝেছি; তবে র”য়ে বসে একটু 

হাত গজায়, তাঁরই চেই1 ক'রছি। র্ ১৫ 

্রাহ্গণী। চতুতু্জ হবেন, উনি তুলে মুখে রুষ্*নাম আনেন নাঃ উনি 
চত্ুভূজি হবেন! যোগী-খবিরা গাছের পাত খেয়ে, ধ্যান করে কিছু 

করতে পারে না, আর উনি বৈকুঠে যাবেন ! 

বিদ্ধ। আরে রেখে দে তোর জপ, __-ও নামের ঠেল! জানিস্নে। 

্রাহ্ষণী। তা তোমার কি? তুমি ত ভুলেও নাম কর না । ২৬ 

বিদু। আরে ঝকমারি ক'রে ফেলেছি বইকি! তোর ম্যুন নেই? সেই 
যে দিন ব্রাহ্মণ-ভাজনের জন্তে মোগা তুলে রাখ.লি, আমায় খেতে দিলি 
নি, আমি মনের থেদে ডেকেছিলুম, “দয়াময় হরি, একবার দেখ! 
দাও, বাম্নীর হাঁতের খাড়ু খোলো।” মেই$অবধি আমার গ! 
ছমছমানি একদিনের তরে বায় নি। ্ ২%৩ £ 
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্রাঙ্মণী। উনি একদিন হরি ডেকেছেন, ডেকে বৈকুষ্ঠে চ'ল্পেন! চল্ 
মিন্সে, ঘরে চল, ন্যাকা করিস্ নে। 

বিদু। তবে দেখবি? যাঃ তফাতে গিয়ে একবার ডাঁকৃগে +--যা থাকে 
কুলকপালে, না হয় রেধে খাব। 

্রাক্ষণী। ও গোঃ দেখ দেখ, গাছটা গজিয়ে উঠছে! *. ৫ 
বিদু। তোর কথা আমি শুনে চোখ. খুলি! পাগুব-শিবির না হয় 

উঠেছে; আর শী যে মধুর রব এখান 'অবধি আস্ছে, গাছ ত গাছ, 
_ ্াছের বাবাকে গজাতে হবে না? 

্রাহ্মণী। ও গো, চোখের কাপড়ই খোল না ছাই! সত্যি সত্যি নূতন 
পাতা গজ্াচ্ছে! এ গাছে উপদেবতা আছে, পালিয়ে এস! ১৯ 

বিদ্ু। সত্যিনাকি? 

্রাঙ্ষণী। আরে চোঁখের কাপড় খুলে দেখ না ছাই। 

বিদু। আচ্ছা দেখছি, তুই এদিকে ওদিকে উকি মাঁর,__কেউ 
কোথাও নেই ত? 

্রাঙ্ণী। কে আবার তোমার এ ভূতুড়ে গাছতগায় আসবে? ১৫. 
বিদু। কে আর বুঝতে পাচ্ছিস্ নে? 
্রাঙ্মণী। বুঝতে পেরেছি, _ষে তোমার ঘাড় ভাঙ.বে। 
বিদু। এতক্ষণে তোর আকেল জন্মাল। গাছের পাতা অমন গজায়? তুই 

এখানে চেপে বস্না। শুনছিন্ নে চামুদিকে বেজায় গোলমাল । 

( বুদ্ধ ব্রা্গণ-বেশে গ্রীকষের গুবেশ ) 
ও বাম্নীঃ দেখ. দেখ. কার যেন পা”র শব পাঁচ্ছি। ২০ 

ব্রাহ্মণী। ও একজন বুড়ো! বামুন। 

বিদু। ভয় দেখা--ভয় দেখা; সরে পছ়ুক। নিদেন দু'বার গাছতলায় 

ব'সে হাই তুলে নাম ক'রবে। 
ভ্রীকফ। আপনি কে মশায়? 
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বিদু। আপনি কে, আগে বলুন । 
ভীকঞ্ক। আমি বুদ্ধ ব্রাহ্মণ। 

বিদু। আর আমি অন্ধ কন্ধকাট।। 

শ্ীকঃ। মশায়, আমি ক্ষুধার্ত ,_মাপনার বাস কি এই নগরে ? 
বিদু। পূর্বে ছিল; এখন অশ্বখতলায় এসে বাস! ক'রেছি। 
শীক$। মশায় যদি কপা ক'রে আমায় কিছু খেতে দেন। ৬ 

বিদু। শুন্ছি তুমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, বুড়ো হ'লে, তবু একটু আকেল হ'ল না! 
শুন্ছ নাঃ কার নাম করে এ বেজায় গর্জন উঠছে? ঠাকুর স্বয়ং পুরে, 
যদি ভালাই চাও, নদী থেকে দু-ঝআাজল! জল থেয়ে পগার পার হও । 

নইলে বৈকুষ্ঠের হাত থেকে শিবের বাব! তোমায় ছাড়াতে পারবে না । 
শ্রীক্ণ। আহা, বৈকুণ্ঠে যেতে কার অসাধ-বল! তুমি কি বৈকুষ্ঠে 

যেতে চাও না? ৮5 ১২ 

বিদু।* একদম না। 

জ্ীক। কেন? 
বিদু। তোমার মত অত সৌথীন নই। তা সথ থাকে, নগরে গিয়ে 

সেধোন,_-এখানে দাড়িয়ে কেন? 

শ্রীষ্ক। চোখে কাঁপড় বেধেছেন কেন? ... *** ১৭ 

বিদু। চোখের ব্যামে! হয়েছে । আর কি কি জিজ্ঞাসা করবে, খপ. 

থপ. ক'রে জিজ্ঞাসা কর, জবাব দিই, শুনে ঠাণ্ডা হ'য়ে সঃরে পড়। 

্রাঙ্মণী। ও গো ঠাকুর, ও মিন্সের কথা শোন কেন? পাছে শ্রী 
এসে দেখা দিয়ে ওকে বৈকুণে নিয়ে যায়, সেই ভয়ে চোখে কাপড় 
বেধে আছে! ক্ষেপে ছে গো ক্ষেপে ছে! ওকে আমি কোন মতে 

ঘরে নিয়ে যেতে পায়ছি নে। *** ্ ২৩ 

। সত্যি ঠাকুর? তুমি টিটি নর সিং “তুমি 
এমন কি পুণ্য ক'রেছ যে কৃষ্-দর্শন পাৰে ? 
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বিদৃ। ঝক্মারি ক'রেছি গো ঝক্মারি করেছি; নইলে এ তৃতুড়ে 

গাছতলায় এসে বসেছি । 

ব্রাহ্মণী। উনি কবে একদিন হরিনাম ক'রেছিলেন, তাই হরি এসে গুকে 
চতুভূ্জ ক'্বেন 1 গ্যাক। মিন্সে ! 

শরীক । হ্যা ঠাকুর, একবার হরিনাম কণ্মূলে কি চতুতু্জ হয়? ৫ 

বিদু। তবে খোল খাডুঃ যা থাকে কপালে, দিক হবি দেখ! ! 

শ্রীক্ক। আচ্ছ। ঠাকুর, যদি হরি এসে তোমার সাম্নে দীড়ায়, তা হ'লে 

তুমি কি কর? 
বিদু। গুটি গুটি গে রথে চড়িঃ আর কি করি ! 

শ্ীকঃং। আর হনিযদি এপসেথাকে? **' রর 

বিদু। কই--কোন্ দিকে? বাম্নী, চোখে কাপড় দে_-চোখে 
কাপড় দে। 

শ্রীকৃষ্ণ । ব্রাঙ্গণ, সত্যই আমি একবার ডাকলে থাকতে পারি নে। 

বিদু। তবে এসেছ? 

্রাহ্মণী। না! গো না ও একজন বুড়ে। বামুন। *** ১৫ 

বিদু। হা, আমি বুঝে নিয়েছি। বাম্নী বুবিস্ নেও কখন্ বুড়ো, 

কখন্ ছোড়া, তার কিছু ঠিকান৷ নেই ! 

শ্ীরুঞ্ণ। ব্রাহ্মণ, তুমি আমায় ভয় কর কেন? ** ১৮ 
বিদু। যখন এসে দীড়িয়েছঃ সে সব ত চুকে গিয়েছে। কিন্তু সাফ. 

বল্ছি, যেথায় নিয়ে যাও, তুমি যে চাবুক হাতে ক'রে, কি শঙ্খ-চক্র- 
গদা-পন্স ধ'রে এসে সাম্নে দাড়াবে, আমি তাতে চোখ খুল্ছি নি! 
যদি দেখা দেবে,__বাশী ধরে, তোমার রাধিকাকে ডেকে সাম্নে 
দাড়াঞ্-_ আমি চোখের কাপড় খুল্ছি। ০** ২৩ 

শ্রকধ্$। ঠাকুর, আমি ব্রজ ছাড়! অনেকদিন, মে রূপ কি ক'রে ধা্ব? 
বিদু। চেপে যাওনা! যে না জানে, তার কাছে ভিরকুটী ক'রো। 
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পাগুবেরও ঘোড়া হ্বাঁকাঁও, আর রাধার কুগঞ্জে গিয়ে শোও এ আমি 
পাঁকা জানি। তা না হ'লে বেদ মিথ্যা হবে। ভাবছ বুঝি- বোকা 

বামুন খবর রাখে না? খবর না রাখলে তোমায় অত ভয় 

ক'ম্ৃতেম না। রি ৫ ৪ 

শ্রীকৃষ্ণ । ছিজোত্তম, তোমার অসীম ভক্তি। দেখ, তোমার পাদন্পর্শে 

আমার অর্বখ-দেহ পল্লপবিত হয়েছে! তুমি ধন্- তোমার বিশ্বাস ধন্ত | 

বিদু। ধন্য ধন্তই তে! ক'চ্ছ, যা বুম, তা কর না! তা নইলে আমি চোখ 
খুল্ছি নে, কালাটাদ ! এ যে বুড়ো থুখ,ড়ে বৃষকেতৃথেগে! রূপে এসে 
দেখা দেবে, তাতে আমি রাঁজী নই। মুরলীধর, হও তে! হও, নইলে 
সোজা পথ আছে-_চ*লে যাও। আর চতুভূজজ কর, তার আর 
চারা কি? কিন্তু চোখের কাপড় আমি খুলছি নে। ... ১১ 

শ্রীক্ক। ব্রাহ্ষণ, দেখ। 

( কুগ্তকাননে রাধা-কষ্ণ-মৃত্তির আবির্ভীব) 

বিদু। ওরে বাম্নী, দেখ-_দেখ- দেখ! এখন গোলোকেই যাই, 

আর বৈকুষ্ঠেই যাই, আর দুঃখ নাই। 

উভয়ে। জয় রাধে, জয় রাধারঞ্জন ! “৮, *** ১৫ 

গোঁপিনীগণ ।__ গীত 
দেশঝিল্ল!_ দাদ্র! 

সই লে! ওই গোপীর মন্চোর!। 

বামে রাই কাচাসোণা প্রেমে বিভোর! ॥ 

ছোটে বাণ কুটিল নয়নে, 

জরজর দেখ, লে! দু'জনে, 

মন-গুর! ওই ঈষৎ হাসি চত্্র বদনে 7-- ৯ ২, 

ব্রজের এই রসের খেলা প্রেমিক-প্রাণভর! ॥ 



অগ্নি। 

নীল। 

দ্বিতীয় গর্ভান্ক 

রাজবাটীর কক্ষ 

অন্সি ও নীলধ্বজ 

বহুদিন তবাশ্রয়ে ছিলাম, রাজন 

পুত্র-সম করিয়াছ ল্লেহ; 

মনের আনন্দে, নৃপঃ বঞ্চিলাম পুরে । 

এবে,পূর্ণ নির্ণাত সময়, 
যেতে হবে নিজ ধামে,_ 

তাই চাই বিদায়, রাজন্ ! 

পূর্ণ মনস্কাম তব, নরনাথ, 
রমানাথ রেখেছেন পায়ঃ_ 

সফল কৃপায় তার দাসের বচন। 

এবে যদ্দি থাকে কোন অন্য প্রয়োজন, 

আজ্ঞ। কর, নৃপবর, করিব সাঁধন। 

কুপায় তোমার, বৈশ্বানর, 
তব বরে পেয়েছি পরম নিধি ঘরে । 

ধন্য মাহিম্মতীপুরী, 

ধন্ত মম পিতৃদেবগণ, 

ধন্ধ প্রজা, 

ধন 

পাখী শাখী জীবজন্ত পতঙ্গনিচয় !-_ 
পরম পুরুষে হেরি পূরেছে বাসন! ? 
নাহি আর অপর কামনা । 

১৪ 

১৫ 

২০ 
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অগ্রি। 

এক থেদ আছে মম হাদে+__- 

রাজ্যে মম গোবিন্দের পদার্পণে 

কি কারণে নিরানন্দ হ'ল পুরী? 

সন্দেহ ভঞ্জন মোর কর কৃপা করি। 

অপার কপার খেলা বুঝঃ নরপতি,-- **" ৫ 

যার যেই পথে রতি, 

সে পথে শ্রপতি তারে দেন পদাশ্রয়। 

দেখ, প্রবীর কুমার 

যাইতে গৌরব-পথে করিল বাসনা; 
পূর্ণ মনস্কাঁম, * *** ১০ 

বীব নাম ব্যাপিল তৃবনে। 
বিশ্বজয়ী অর্জুনের শক্তি না হইল 
স্টায়-যুদ্ধে বধিতে কুমারে। 

ক্ষত্রিয়-বিক্রমে 

অনি করে পড়িল সন্মুখ-রণে। ১. ১৫ 

মৃত্যুকালে উদয় শ্রীহরি, 
সেইক্ষণে শিবত্ব লভিল। 

শরীর-ধারণে 

মৃত্যু আছে নাছিক সংশয় ; 

কিন্তু কীন্তি হেন বিরল ধরায়। টি ২০ 

সতীত্ব সমান নিধি নাছি রমণীর, 
পুত্রবধূ তব পতিগতপ্রাণ_ 
পতির হৃদয়ে শুয়ে পরাণ ত্যজিল; 

স্বামী সনে 

সাদরে চলিয়! গেল কৈলাম-ভবনে। *** ২৫ 
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ছলে কৃষ্ণ ভুলাইল! তায় 

অন্ত্রধন্ করি দান,-- 

সে হেতু ব্রজেন্ত্র বাধা তার । 

অবারিত গোলোকের দ্বার, 

' "ইচ্ছামত রাসলীল! হেরিবে গোলোকে__ ৫ 

শঙ্কর বিভোর যেই রসে। 

নীল। কহ, অগ্নি অভাগিনী জন! 

গোবিন্বপদীরবিন্দ কেন না পাইল ? 

শোঁকাকুল! ত্যজি গেল গৃহবাসঃ__ 

হতাঁশ বহিছে শ্বাস আধার ধঃণী! **" ১৩ 

পুত্রহীনা উন্মাদিনী ধনি 
স্মরি পুভ্রে একাকিনী ভ্রষে বনপথে ; 

রাণী হ'য়ে কাঙ্গালিনী ! 
অগ্নি। জনা গুণবতী 

গঙ্গাউপাসন! বিনা অন্ত না জানিত, ""' ১৫ 

গঙ্গায় ঢাঁলিতে কায় ছিল পাঁধ মনে, 

ধাইতেছে উন্মাদিনী গঞ্গা-দরশনে ) 

গঙ্গার কিন্কর 

নিরস্থর ভ্রমে তার সনে, 

সাবধানে বিদ্ব করে দ্ূর। *** '** ২০ 

ধর] শূন্য পুত্রশোঁকে 

সকাতরে গঙ্গ৷ বলে ডাকে, 

সদয়! অভয়া 

ব্যাকুল! তাঁপিতে নিতে কোলে ; 
তরঙ্গিনী বাঁশরীবয়ান *** ৯০৯ ২৫ 
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অশ্রি। 

ভক্তে মোক্ষ গুদানিতে। 

যার যেই ভাব, লাভ তার সেইমত ; 

বিশ্বরূপ সেই রূপে সদয় তাহায়। 

অচল শ্রাকষে। মতি যাঁচিলে, রাজন, 

বাঞ্ছা তব রাঞ্জীবচরণ; 

বুঝ, ভূপ, বিচারিয়া মনে, 

অচল! কি কৃষ্ণে মতি কভু রহে তার, 

দারা-পুত্র যার নিয়ত সম্মুখে ফেরে? 

এবে শোকে, তাপে, আনন্দে, উৎসবে, 

শ্রীপতির ্রপাদকমলে 
নিয়ত ধাইবে মতি। 

দেহ বিদায়, রাজন্! 
বুঝেও না৷ বুঝে মন, শুন, বৈশ্বানর, 

পুভ্রশোক নাহি হয় নিবারণ । 

কঠিন বেদনা কভু কি ভুলিবে মন? 
আছে স্বাহা আধার ঘরের দীপ-সম ) 

তারে ল'য়ে যাবে, পুরী হবে অন্ধকার ! 

আর কেন বাড়াও মমতা ? 

পেয়েছ পরম নিধি-_ 

আদরে হৃদয়ে তারে ধর 

অন্তে কেন মনে দেহ হ্থান? 

করি আশীর্বাদ, 

জঞানদৃষ্ি-দানে নারায়ণ 
তাপ তব করুন মোচন) 

বিশ্বময় গোপিনীমোহন হের। 

১৩ 

২৫ 



১৪৩ 

স্বাহা। 

নীল। 

জনা [ পঞ্চম অঙ্ন 

(স্বাহার প্রবেশ) 
পাদপক্প স্পর্শে, পিতা, ছুহিতা তোমার । 

পতি চান লয়ে যেতে নিজ-নিকেতনে, 

ন'পিয়াছ যাঁর করে, যাব তাঁর সনে-- 

তাই চাই চরণে বিদায়। 
কন্া জ্ঞানহীনা করিয়াছি কত দোষ, "* ৫ 

মার্জন] করেছ নিজ-গুণে । 

বুদ্ধি দোষে রোষ-ভাষ কহিয়াছি নাঁনা, 

সেবার হয়েছে ত্রুটি, 
কৃপায় সকলি ক্ষমিয়াছ তনয়ায়। 

কর আশীর্বাদ, তাঁত, ০ তত, ১০ 

হই যেন পতি-সোহাগিনী, 
পতির সেবায় অলস না হই কু । 
তুল না! গো কন্তা তব জননীবিহীনা ! 

পতি-গৃহে যাও, গুণবতি, 

ছেদি হাদয়-বন্ধন ০, *.* ১৫ 

বিদায় দিতেছি তোরে ! 
বাছা, কে আছে আমার আর তোম! বিনা ? 

তোম! বিনা সংসার আধার হবে মম! 

স্ুথে থাক, মনে রেখ অভাগা জনকে, 

পতির সেবায় রত রহঃ মা, নিয়ত । "*" ২০ 

শুন, বৈশ্বানর, 

স'পি কন্তারে তোমার করে, 

থাকিলে মহিষী পূরে, 

ভাসি' আখি-নীরে, 
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স্বাহা । 

নীল। 

করে করে অপিত নন্দিনী ; 

কেদে কত কহিত তোমায় 

আদরে রাখিতে স্ুতা। 

কথা ন1 জুয়ায় মম, 

দেখ রেখ পায় দাসীরে তোমার । "*" € 
পিতা, 

কত দনে আর 

পাদপগ্প হেরি তোমার? 

কাদে প্রাণ ছেড়ে যেতে পুরী। 

কত কথা উঠে মনে আজি,__ “০৭ ১০ 

পড়ে মনে বালিক।-বয়সে খেলা, 

পড়ে মনে জননীর কোল, 

পড়ে মনে অন্গুলী ধরিয়ে তব 

ধীরে ধীরে উদ্ভান-ভ্রমণ, 

পড়ে মনে কুসুমচয়ন, *** ০, ১৫ 

গ্রবীরে পড়ে গে! মনে, 

পড়ে মনে জননীর বিষ বয়ান ! 

না জানি কেমনে ত্যজিয়ে তোমায় 

পর-গুছে রব 

কতদিনে বন্দিব চরণ পুনঃ ! ২৯ 

বুঝি এই শেষ দেখা । 

বজ্জাছুত তরু-সম জনক রে তোর ! 

দঞ্চ বত আশার পল্লব, 

ফুরায়েছে সকলি মংসারে, 

দগ্ধ কায়ে আছে মাত্র প্রাণ ! ০০০ ২৫ 
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যাও বৎসে, যাও, 

দিছি তোরে যার করে, 
আদরে সে ভুলায়ে রাখিবে। 

তুমি তার জীবন-সঙ্গিনী, 

যত্ব অতি তোম। প্রতি, *** *** € 

যাওঃ সতি, 

পতি-সনে বঞ্চহ কুশলে। 

অগ্নি। বিদাঁয়, রাঁজন্। 
স্বাহা। তনয়৷ মেলানি মাগে। 

[ স্বাহা ও অগ্নির প্রস্থান। 

নীল। শান্তি দেহ, সনাতন, ১. ১০ 

শান্ত কর এ অশান্ত প্রাণ । 

[প্রস্থান । 

তৃতীয় গর্ভাস্ক 

বন-পথ 

( গঙ্গা-রক্ষকঘয়ের প্রবেশ ) 

১ম রক্ষক। বরাতের ফের দেখ আর আর মায়ের চরেরা কেমন মজা 

ক'রে লোকের ঘাড় ভাঙছে। 

২য় রক্ষক। কেউ ঘাড় ভাঙছে, কেউ পগারে তুলে নে আছাড় মাচ্ছেঃ 
আর এই তোম্রা__-চল মাগীকে সামলাতে সামলাতে । ১৫ 

১ম রক্ষক। কি সমাচার--ঘোড়। চুরি কর! তবু দুটো! ঘোড়ার ঘাড় 
“মট্কাঁতে পেলে, বীচতুম--তা! না? সেই বাসুনের সঙ্গে সমস্ত রাত 

* ঘোরো»--নন্দী ভায়া এলেন তেড়ে । 
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২য় রক্ষক। এবারে মাকে স্পষ্ট ক'রে বল্ব, ঘাড় মট্কাতে দাও, 

আর না দাও, অমন একটা বেখাগ্পা মাগীকে আগলে আগ্লে 

বেড়াতে পায়্ুব না! 

১ম রক্ষক। মাগী খাপি পথই নীলার চল্বে; মঙ্বার নাম 
' লাই গা ্  ৪৬৩ ৫ 

২য় বক্ষক। আর দেখছিস? ধানকাণ। টানি পেলে ত আর 

এদিক ওদিক হেল্বে না! গুর বাঘ তাড়াও, শুর ভালুক তাড়াও ; 

আর, এদিকে গণ্ডা গণ্ডা গঙ্গাধাত্রী চ'লেছে। হায়, অজ্ঞান হয়ে 

সব শ্বাস টান্ছে, আছাড় না৷ দ্রিতে পাই, একবার চোখের দেখাও 
দেখতে পেলেম না গা ! , ১৬ 

১ম রক্ষক। তা কি ক"যবে ভাই,_-বরাত--বরাত ! টি পথে যাই-_ 

আর গাছের ভালটা মানুষের গলা মনে ক'রে এক একবার টিপে 

ধরি! 

২য় রক্ষক। আরে দূর ছাই, তাতে কি সুখ হয়? সে গলা-ঘড়ঘড়ানি 

নেই, সে খিচুনি নেই, পা থেকে মাথা পর্য্স্ত কাপিয়ে শ্বাস টান! 
নেই। রি রঃ ১৬ 

১ম রক্ষক। কি কণ্মূবে দাদা! মনের ছুঃখ মনেই মার। 
২য় রক্ষক। এ ক'দিন শুন্ছি_ভারি জ্বরবিকার হচ্ছে, একদিনেই 

গঙ্গাযাত্র! কণযুছে। 

১ম রক্ষক। আর বলিদ্ নে, হারার বলিস নে,! প্রাণ আনার 
ফেটে গেল। ২১ 

২য় রক্ষক। আর আবেগের বেটী ত সোজ! পথে চলবে ন ৃ  টি? একটা 

এড়াটে ফেড়াটে যদ্দি* পাওয়া! যেত, অম্্নি রাস্তায় রাস্তায় সেরে 

যেতুম। বাধিনীর মত মাগীর বেত-বনেধই আমোদ! পা ফেটে "রক্ত 
পড়ছে, কাটায় গা দিয়ে রক্ত »'রছে, তবু কি সো! পথে যাচ্ছে ! 
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১ম রক্ষক। মাগী মণ্মৃবেও না, কাউকে আমোদ করতেও দেবে না। 

২য় রক্ষক । লক্ষমীছাড়া-পথে একটা শ্বশাঁনও নেই যে, মড়ার মুখ দেখে 

ঠাণ্ডা হই। 

৯ম রক্ষক। এমনকি বরাত করেছ দাদ] ? *** ৪ 

২য় রক্ষক। ওই নাও, ওই মাঠে গিয়ে পড়লো ! ছুটো গাঁছের ভাল 

মট্কে মোঁচড়াবে, তারও যো রাখলে না। 

১ম রক্ষক। ওরে, তরী পিছনে লোঁকের সাড়া শুন্ছি,__কারুকে বাঘে 
খাবে না? ৪০, ৮ 

২য় রক্ষক। বাঘে খায়, তোমার আমার কি বল! এ দেখ, মাগী 

হন হন্ ক'রে চ'লেছে। ওরে, ওদিকে নজর রাখ পেছনে একটু 

নজর রাখ-যদি দৈবি কেউ এ পথে আসে, আমি ছুটো। তিনটে 

বেত-আচড়া সাপ ঝুল্ছে দেখেছিলুম । *** ১২ 

১ম রক্ষক। সাপঝোলাস্ এখন, এ মাগী ও দিকে উধাও হলো ! 

২য় রক্ষক। ওরে! তাইতরে! চল্্--চল্। 

১ম রক্ষক। আরে দূর, ও কি কাটাবনের মায়! ছাড়তে পারে? প্র 

দেখ, ও দিক আবার ঘুরে আসচে ! ১৬ 

২য় রক্ষক । ওরে চল্-_-চল্, ভান্লুক তাড়াই গেচল। ও ৪ দিকটে ভারি 

ভান্ুকের উৎপাত । ভাল এক কাজ পেয়েছি ! কোথায় তান্ধুকে বুক 

চিরে মেরে ফেল্বে, দেখ.ব)-_তা নয়, ভাবুক তাড়া! 

১ম রক্ষক। বরাত, দাদা, বরাত,--কি ক'রবে বল! [ উভষের প্রস্থান । ২০ 

(জনার প্রবেশ) 

জনা। হহস্কারে দীর্ঘ শ্বাস ছাড় এ 

ঘোর ঘন, 
পু গভীর গর্জনে কর ধারা রন 

মন্েছে প্রবীরঃ : *৪, ২৪ 
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শোক-অশ্রু ঢালে নাহি কেহ! 

অনল কেবল, 

শোক নাই জনার হৃদয়ে । 

তিমির-বসনে বজ্র-অগ্রি আভরণে 

সাজ, নিশা ভয়ঙ্করী, ১০" ৫ 

হেরি হৃদয়ের প্রতিরূপ মম। 

ঘন-বক্ষে যেন ক্ষণপ্রভাঃ 

অক্ত্রাধাত কুমারের অঙ্গে বত 

আছে থরে থরে হৃদয়-মাঝারে, 

হেরে জনা'__-আর কেহ নাহি দেখে । ১০ 

পুত্র-পুব্রবধূ মম লোটায় যথায় ; 
ঘোর তমাবৃত বিকট শ্মশান 

জনার অন্তরে 

দেখে জনা, কেহ নাহি দেখে আর। **” ১৫ 

জলে তায় প্রতিহিংসানল, 

মুষল-ধারায় 

শক্রর শোণিত বিন! নির্বাণ না! হবে! 

সে আগুন কভু না নিভিবে, 

যতদ্দিন রবে জন ধরাতলে । ৮০ ২০ 

ভম্মীভূত হয়েছে সকলি, 

জলে স্বতি-_-ভনম্ম নাহি হয়। 

নিশীখিনী 

চাষুগ্ডারূপিণী যথ! আ্বাধার বসনেঃ « 

তাপধুমে চামুগ্ডারূপিনী জনা-- রা ৫ 

3৩ ্ 



১৪৬ 

উলুক। 

জন! । 

উলুক। 

জনা । 

উলুক। 

জনা । 

জন। [ পঞ্চম অঙ্ক 

শক্র-বক্ষ-রুধির-লোলুপ] ! 

হুহুঙ্কারে হাঁক, সমীরণ, 
কঠোর কুলিশ, পড় উচ্চ বৃক্ষ-চুড়ে, 

জ্বাল আলো দেখাতে আধার, 

নিবিড় আধারে প্রকৃতি বেড়িয়া রহ! *** ৫ 

ঘোর তম-__ 

জনার হৃদয় মগ্ন যে তম-মাঝারে। 

( উলুকের প্রবেশ ) 

জনা, জনা, দিদি ! 

দাবানল জাল, বনস্থলী, 

দেখি দেখি--কত তাঁপ তাহে ! ০, ১০ 

জলে ঘোর প্রতিহিংসানল, 

দেখি দেখি--কত তাপ দাবানলে ! 

জনা, দিদি, একাকিনী এ ঘোর বনে কেন উল্মাদিনী 
হয়ে বেড়াচ্চ? গৃহে চল। 

কে তুমি? *** ১৫ 

তোমার সহোদর,__চিন্তে পাচ্ছ না? 

সহোদর ? 

বধেছ কি পাগুব অর্জনে? 

পাগুব-শোণিতে 

. বাছার কি করেছ তর্পণ ? রঃ ২০ 

শকুনি গৃধিনী বজ্জ-ওতে 

করিছে কি পাগুবের চক্ষু উৎপাঁটন? 

অগ্দি-মুণ্ড লয়ে 
রণস্থলে গেওুয়! কি খেলায় পিশাচ ? 
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উলুক। 

জন । 

শত্র-মেদে কায়া-পুষ্টি ক'রেছে মেদিনী? 
শক্র-অস্থি-মালা পরেছে কি রণভূমি ? 
সহোদর! 

সহোদর যদি, ত্বরা দেহ সমাচার, 

নিষ্পাগুবা ধরা তব শরে? ৮০, € 

শুন, ভগ্নি! অজেয় পাণডব, 

পাগুব-সহায়__চক্রধারী, 

পাগুব-বিজয় নরে ন! সম্ভবে কত! 

তাই রাজ! শান্ত করি মন, 

ক্ষান্ত দিয়া রণ, নহি ১৩ 

পাঁগব-সথার পদে নেছেন শরণ | 

হ'য়ে গেছে, যা ছিল কপালে; 

অলঙ্ব্য বিধির লিপি । 

চল ঘরেঃ__- 

বনে কেন ভ্রম একাকিনী ? '*, ১৫ 

ধৈর্য ধর- শোক পরিহর; 

এস ঘরে, শোঁকে নাহি ফিরিবে কুমার । 

কোথা ঘর? 

যথা পাগুব-কিস্কর উচ্চ জয়-রবে 

পাগুবের প্রতূত্ব প্রচারে? *** ২০ 

যথা পুত্রঘাতী সিংহাসন? পরে? 

বার বার গুনিয়াছি অজেয় পাণুব, 

সে কথানগুনা'তে কেন অরণ্যে এসেছ? 

ঘরে যাব?- কোথা ঘর? 

ম'রেছে প্রবীর-_কে আছে আমার? *" ২৫ 



১৪৮ 

জনা । 

জনা [ পঞ্চম অস্ক 

শৃম্তাকার, চারিদিকে ঘোর হাহাকার! 

শুন, হাহ! রবে হাকে সমীরণ ! 

শুন, হাহা রবে কুলিশ-নিশ্বাস ! 

হাহা রবে বারির গর্জন গুন ! 
উঠে হাহাকার, ক ৫ 

অন্ত রব নাহি কিছু আর! 

হাহাকার-পুর্ণ দিশা ! 

হাহাকার জনার হুদয়ে। 

জান নাকি সংসার অসার,_- 

গোবিন্দের পাদপদ্ম সার? *** ১৩ 

শমনের কঠিন ছুয়ার 
শোকে কি খুলিবে? 

কুমার কি ফিরিবে তোমার? 

জানি আমি সমুদ্ধায়, 

কিন্ধ তুমি জান কি মায়ের প্রাণ? *"*' ১৫ 

যেই দিন তনয়ে জঠরে ধরে, 

সেই দিন হ'তে 

দিন 1দন গাঁথা রহে স্বতি-মাঝে। 

জাগে মার মনে-_ 

নিরাশ্রয় শিশু *** ২০ 

কোলে শুয়ে করে স্তন-পান ? 
জাগে মার মনে-- 

খুলে ছুণটা প্রফুল্ল নয়ন 
মার মুখ চেয়ে বিধুমুখে মৃদু হাসি; 
জাগে মায় মনে-- *** ২৫ 
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আধ-ভাষে মাতৃ-সম্ভাষণ। 

চুঘন-গ্রহণ-আশে লহর তুলিয়ে 
ঘন ঘন চাহে শিশু, 

মার মনে জাগে নিরম্তর। 

করিলে তাড়না, রঃ ৫ 

ক্ষুদ্র করে নয়ন মুছিয়ে 

ডরে হেকে মায়ের বদন+-- 

জাগে সে নয়ন মনে। 

ধূলায় ধুসর 
ক্ষুধা পেলে মা বলে বালক ধেয়ে আসে । *' . ১৩ 

জান কি মায়ের মন? 
অসহায়__শত্র-অন্ত্র-ঘায় 

কুমার লুটায় বিকট শ্মশানভূমে ! 

হত পুত্র শক্রর কৌশলে, 

পতিপ্রাণা পুত্রবধূ লুটায় ধরায়ঃ *" ১৫ 

মা হ'য়ে এ স্বচক্ষে দেখেছি ! 

জান না, ধর নি গর্ভে তারে, 

জান না-্জান নাঃ 

কি বেদনা বেজে আছে বুকে ! 

উন্মাদিনী-বেশে *** ২০ 

ভ্রমি একাকিনী অরণ্য-মাঝারে 

বেদনা! কি হবে দুর ? 

পুত্র-হস্তা* শত্রু তাহে যন্ত্রণা ফি পাবে? 

পুক্র-বধ-প্রতিশোধ হবে কি, ভগিনি* 

হইলে অরপ্যবাসী ? ৮, ২৫ 



১৫। 

উলুক। 
জনা। 

জনা [ পঞ্চম অস্ক 

তবে 
কি কারণে, অভাগিনী, ভ্রম এ দশায়? 

প্রতিশোধ নাহি হবে? 
তবে পাঁপ-প্রাঁণ কি কারণে রাখি-_- 

প্রতিহিংসা-তৃষ! মিটাইতে। রর € 

নাহি শোক, নাঁহিক মমতা, 

প্রতিহিংসানল শুধু জলে, 

ধুধূ ধূধূ চিতানল-সম জলে-_ 

গ্রাসিবারে পুভ্রহস্তা অরাঁতি অঙ্জুনে, 
মেলি শত করাল রসন! ! রঃ হী 

প্রতিহিংসা-_প্রতিহিংসা, 

মার প্রাণে প্রতিহিংসা জলে. 

পুক্রঘাতী পাবে না নিস্তার; 

প্রতিহিংসা প্রতিহিংসা জলে ! 

শোন, শোন? কোথ। যাও? -** ১৫ 

প্রতিহিংসা_প্রতিহিংসা! জলে । 

[ জন! ও তৎপশ্চাৎ উলুকের প্রস্থান । 

( গজা-রক্ষকছয়ের প্রবেশ ) 

১ম রক্ষক । আবার চল্, কোন্ দিকে গেল, দেখি। বাঘ, ভান্ুক, 

সাপ, বিছে--সব তাড়াতে তাড়াতে যাই। 

২য় রক্ষক। ওরে ওই দেখ, মা শতমুখী হ'য়ে ধেয়ে আস্ছে। 

জনা। 

(জনার পুনঃ প্রবেশ ) 

এলে কিঃ মী কল-নিনাদিনি, « *** ২৯ 

অভাগিনী নিতে কোলে? 

দেখ, দেখ, পুভ্রশোকাতুরা 
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ছুহিত৷ তোমার, তার! ! 

দেখ, মা গো? আধার সংসার, 

কেহ নাহি আর; 

তাই রণস্থলে পুত্রে ফেলে 
তোর কোলে জুড়াতে এসেছি । *** € 

দেখ, ম৷ গো, পশি অস্তস্তলে, 

নিদারুণ হুতাশন জলে; 

কত তাঁপ বাঁড়ব-অনলে ! 

দাবানলে তাপ কিবা! 

কত তাপ সহশ্র তপনে ! ৮০, ১৬ 

ঈশানের ভালে বহ্ছি-__তাহে তাপ কিবা! ! 

তাঁপহরাঃ হর এ দারুণ জালা । 

ওই শুন, শুন গো জননি ! 

তরু, গুল, অশরীরী প্রাণী, 

সবে কহে, “ওই-__ওই--অভাগিনী -*- ১৫ 

শক্র-শরে পুভ্রহার] ৷: 

শুন্যে শুন উঠিতেছে ধ্বনি, 
£ওই__ওই--অভাগিনী পুত্রহারা ।” 

“পুক্রহারা” 'পুত্রহারা+ রব 

শুন চারিদিকে” "** ২৬ 

এ রব গুনিতে নারি আর! 

শুয়ে তোর কোলে-_ 

শীতল সুলিলে নিশ্চিন্ত ঘুমা*ব, মা গো? 

ভবে ভ্রমি ক্লান্ত তোন সুতা । 

ওই--ওই-__-হে হৈ রবে ২৫ 



১৫৭ 

গঙ্গা। 

জনা [ পঞ্চম অঙ্ক 

চিতানল-সম স্বাতি জলে-_ 

দুলাল অক্কিত তায়! 

ভাগীরঞি, 

তোর জলে নিবাইতে স্বতি, 
এড়াইতে দারুণ জীবন-তাঁপ, **' **. ৫ 

এসেছি, মা! বঞ্চনা করো! না, 

নন্দিনীরে নে গো কোলে! 

( গঙ্গীজলে বম্পপ্রদান ) 

গঙ্গার উত্থান 

আরে রে অজ্জুন, 
কত সব তোর অত্যাচার ! 

কপট সমরে “০ **, ১০ 

বধেছিলি নন্দনে আমার-- 

পিতৃগুরু পিতামছে, 

তাহে তোরে করিয়াছি ক্ষমা । 

ব্যথা দেছ ভক্তের হৃদয়ে, 

আর তোর নাহিক নিস্তার, ** ১৫ 

শঙ্কর রক্ষিতে তোরে নাঁরিবে, পামর ! 

জাহুবীর কোঁপানলে 

অচিরে পাইবি প্রতিফল ! 

শোঁকানলে দগ্ধ জন! নন্দিনী আমার-_ 

সে অনল দেছে মোর বুকে । *** ২০ 

ভক্ত-পুত্রে করেছ নিধন, 

নিজ,পুত্র-শরে মুণ্ড লুটাবে ধরায়, 
দেখি তোরে কেমনে রাখেন চক্রপাণি ! 
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সিকি । 

আরে রে ফাস্তুনি। 

বার বার আমারে চালনা ! 

যাও, শুল? মহেশের কর তাজি 

বক্রবাহনের তৃণে ঝসে বাণ-রূপে ! 

চাঁমুণ্ডার খভী, যাও, যাঁও মণিপুরে_ *** ৫ 
ক'রে এস অজ্জুনের রক্ত পান! 

যাঁও, চক্র, ত্যজি চক্রধরে 

মণিপুরে অস্ত্রাগারে রহ' 

কর গিয়ে অর্জুনে নিধন। 

শক্তি, পাশ, দণ্ড-আদি দেব-প্রহ্রণ, ৮০ ১০ 

বক্রবাহনের তৃণে করহু প্রবেশ, | 

বধ__বধ দুরন্ত অর্জুনে । 

দেছে জন1 তাঁপানল বুকে: 

অর্জুন-শোণিতে কর শীতল আমায়। ( অন্তর্ধান ) 

(শ্রীকৃষ্ণ ও নীলধবজের প্রবেশ ) 

জেনে, বীর, প্রপঞ্চ সকলি ; *** ১৫ 

মহাকাল করে খেল! পঞ্চভূত লয়ে, 

ভাঙ্গে গড়ে ইচ্ছামত তার। 

করি দেব-দৃষ্টি দান 

ক্রোড় অন্ক 

( কৈলাস- নিয়ে গ্! প্রবাহিতা ) 

হের, মতিমান, 

ওই পুত্র পুত্রবধূতব ""' ২০ 



১৫৪ জনা [ পঞ্চম অন্ক 
টি সিসির সি 

বিন্বদলে জবাফুলে 

পুজিছে পার্ধবতী-হরে 7 

নাহি মনে মর্ত্যের বারতা । 

হের, দুপ্ধময়ী সলিল মাঝারে .. -** ৫ 
মকরবাহিনী ভাগীরথী । 

হের, জন প্রসন্নবদন! 

চামর ঢুলায় পাশে 

নহে আর পুভ্রশোকে উল্মা্দিনী । 

প্রপঞ্চ বুঝিয়ে, ভূপ, মন কর স্থির। "** ১৩ 

- (জনৈক ভৈরবের প্রবেশ ) 

ভৈরব ।-_- (গীত) 

গান্ধারী টোড়ী-_ধামার। 

ধবল তুষার জিনি সিত শুভ্র কলেবর, 

কনক বরণী সনে নেহার হে দ্িগন্বর । 

ফণিমালা মণিমাল!, ঝলকে উচ্ছল জ্বালা, 

রাজীব চরণ দোলে, ক্ষরে তাহে রবিকর । 

ছুপ্ধময়ী বারি-মাঝে, মকর-বাহিনী রাজে, রঃ ১৫ 

নলিনী-ভূষিত। বাম। হের বরাভয়কর । 

নীল। অজ্ঞান-তিমির-বিনাশন, 

জয় জয় নিত্য নিরঞ্জন ! 



ত্ছজঞ্না 

১৩০০ সাল, ৯ই পৌষ, মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। 

স্বত্বাধিকারী *** » ন্বর্গীর নাগেক্ররভূষণ মুখোপাধ্যায় । 

ঘাধ্যক্ষ ৬ ষ্ঠ «এ গিরিশচন্দ্র ঘোষ । 

» গিরিশচন্দ্র ঘোষ । 

শিক্ষক ট 1 » অর্দেন্দুশেখর মুস্তফী | 

সঙ্গীত-শিক্ষক **, রঃ » দেবকণ্ঠ বাগ.চি। 

নৃত্য-শিক্ষক *** এ শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ( রাণুবাবু ) 

রলভূমি-সজ্ঞীকর *** ৮5, ». ধর্মদাস স্থর। 

প্রথম অভিনয়-রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ 

নীলধ্বজ রহ রি স্বর্গীয় হরিভূষণ ভ্টাচার্যয । 

প্রবীর ৮০০ ০০ » স্ুরেন্রনাথ ঘোষ । 

অগ্ভিও ভৈরব *** ৮০, » অঘোর নাথ পাঠক । 

বিদুষক ৮০৭ ৮০০ » অর্দেন্দুশেখর মুস্তকী। 

উীকৃক * ্ঃ ৮** » শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ( রাণুবাবু) 

মহাদেব ও ভীম্ম **' *** শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায় (দাস বাবু) 

অর্জুন ৮০, »*১ স্বর্গীয় চুনীলাল দেব। 

বৃষকেতু 2৪ এ , কুঞ্ণচন্্র চক্রবর্তী । 

অনুশাব ও উলুক ৮০ » অনুকুলচন্দ্র বটব্যাল ( 2১:7£05 ) ! 

ইুগুঙ্গারক্ষক *** ০৩০ বিনোদবিহারী সোম ( পদবাবু. ) 

হয় ত্র ১ ১০: প্রধুক্ত গরোবর্ধান বন্দ্যোপাধ্যায় । 

কাম ৮০, ১ শ্রীমতী হরিদাসী ( টল )। 

মন্ত্রী টি »০* শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 

সেনাপতি, শিব ও পাগুবদুত *** » নীলমপি ঘোষ । 

সেনানারক **. »** স্বর্গীয় বিজয়কৃষ বনু । 

গ্রবীরের দূত *** *০* » মাণিকলাল ভট্টাচার্ধয। 

জন! রি »* পরলোকগত! তিনকড়ি। 

শ্বাহা ও রতি ** ১১ জ্ীমতী শরৎকুমারী । 

মদনমঞ্ররী ১, পরলোকগতা ভূষণকুমারী। 

বসস্তকুমারী **' »০* ্রামতী কুহুমকুমারী । 

নায়িকা নং ৮ পরলোকগত! ভবতারিণী4 

ব্রাহ্মণী ও গল! টি » হুরিমতী (গুলকন্)। 



মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোঁষ-প্রণীত 
নি্নলিখিত গ্রন্থগুলি স্বতন্ত্রাকারে পাওয়! যাঁয়। 

১1 অশোক ( ধ্রতিহাসিক নাটক । বিশ্ববিদ্ভালয়ের বি-এ ও এম-এ 
শ্রেণীর পাঠ্য )১২। ২। গ্রঙুল্প ( সামাঞ্জিক নাটক । বিশ্ববিদ্ালয়ের 
বি-এ ও এম-এ শ্রেণীর পাঠ্য ) ১২। ৩। বলিদান (সামাজিক নাটক) 
১২। ৪ | গৃহলক্মী (সামাজিক নাটক )১২। ৫€। শাস্তি কি শাস্তি? 
(সামাজিক নাটক ) ১২। ৬। জন! ( পৌরাণিক নাটক । বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
এম-এ ও বি-এ শ্রেণীর পাঠ্য ) ১২। ৭। শঙ্করাচার্য ( পৌরাণিক 
নাটক) ১৬। ৮। বুদ্ধদেব-চরিত (পৌরাণিক নাটক ) ১২। ৯। 
তপোবল ( পৌরাণিক নাটক) ১২। ১। পাঁওব-গৌরব (পৌরাণিক 
নাটক )১২। ১১। পাগুবের অজ্ঞাতবাস ( পৌরাণিক নাটক) ৯২ । 
১২। ভ্রান্তি (রোমান্টিক নাটক) ১২। ১৩। প্রতিধ্বনি (গিরিশচন্ত্র- 
রচিত যাবতীয় কবিতা-সংগ্রহ ) সুন্দর বীধাই দ* অবীধাই ॥%, | ১৪। 
বি্মঙ্গল ঠাকুর (প্রেম ও বৈরাগ্য মূলক নাটক। বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
বি-এ শ্রেণীর পাঠ্য )১২। ১৫। মনের মতন ( মিলনাস্ত নাটক ) ৪০ | 
১৬। বাসর (মিলনান্ত নাটক )॥০। ১৭। আবুহোসেন ( কৌতুক- 
গীতিনাট্য )॥০। ১৮। মণিহরণ ( গীতি-নাট্য )1০। ১৯। দোলদার 
(গীতি-নাট্য ) 1%। ২০। আলারিন (গীতি-নাটয )1০1 ৯১১. 
বেল্লিক বাজার ( প্রহসন )1%*। ২২। আয়ন! (প্রহমন )।। ২৩। 
য্যায়সা-কা-ত্যায়সা (প্রহসন )।০। ২৪। ছটাকী (নূতন প্রকাশিত 
পারিবারিক গ্রহন )1%০ | 

জ্লীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়-প্রণীত ও সম্পাদিত 
১। ম্ধেনাদ বধ (নটগুরু গিরিশচন্ত্র কর্তৃক নাটকাকারে গঠিত 

মাইকেলের মহাকাবা ) 8০ ২। ঝক্মারী (সামাজিক প্রহসন ) 
1%*। ৩৭ ওলোট-পালোট (সামাজিক প্রহসম )1%*। ৪। চাদে-টাদে 
(গীতি নাট্য )।*1 €। শিবচতূর্দশী (গীতিনাট্য )%০। নীতিশতক 
বা চাঁপক্য-ঙ্লোক (বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের অনুমোদিত স্ুলপাঠা ) %৪। 



শ্লিন্দরিম্পচ্জ্দ্ 
নাট্যসআাট গিরিশচন্দ্র সুবিস্তূত জীবন-চরিত | 
নটগুরু গিরিশচন্দ্রের শেষ জীবনের নিত্যসহচর 

উ্ীঅন্বিন্নাশঙ্তজ্ক্র গঙ্চোপ্পা শ্যান্-প্রলীভ্ড 

মহাকবির ধারাবাহিক জীবন-চরিত, তাহার কর্মজীবন-_-নাট/জীবন 
_ধন্মজীবন কি উপাদানে তাহার প্রকৃতি গঠিত হইয়াছিল--তৎসন্বন্ধে 
বছসংখ্যক গল্প ও প্রসঙ্গ, বঙ্গ নাটাশালার ইতিহাস, অভিন্তা1-অভিনত্রী- 
গণের অভিনয়-কথা, কবির নাটক প্রভৃতি যাবতীয় রচনার আলোচনা 
এবং সে কালের সমাজ ও সাহিত্য ইত্যাদি নান! বিষয় সংযোগে গ্রন্থথানি 
পরম উপাদেয় হইয়াছে । রচনা এবং ঘটনা-বৈচিত্র্যে ইহা উপন্যাসের 
স্তায় সরস ও স্খপাঠ্য। 

সাত শত পৃষ্ঠা এবং ৭৯ খানি ফটো চিত্রে সুশোভিত । মূল্য ২২ 
টাকা, নুন্দর বাঁধাই ৩২ তিন টাকা। 

সহব্াকস্ক্ভরেল্ মম্ভব্য 

১। গিরিশচন্দ্র একাধারে নাট্যকার, নট, কবি ও সাধক ছিলেন। 
তাহার জীবন-কথ! জানিবার জন্চ সকলেই উৎসুক । সে ওৎস্ুক্য গিরিশ- 

'স্ককজর ছায়ার ভ্তায় সহচর অবিনাশবাবু মিটাইয়াছেন ? তাহার চেষ্টা, বন্ধ 
ও অধ্যবদায়ের গুণে আমর! গিরিশচন্ত্রের একথানি সর্ববাঙ্গ সম্পূর্ণ জীবন- 
চরিত পাইয়াছি। অবিনাশবাবু এই উপলক্ষে গিরিশবাবুর সমন্ত নাঁটক- 
গুলির সংক্ষিগ্ত পরিচয় দিয়াছেন । সে পরিচয় সংক্ষিপ্ত হইলেও সুন্দর । 
গিরিশবাবুর জীবন-কথা লিখিতে গেলেই বাঙ্গাল! নাট্যশালার ইতিহাস 
লিখিতে হয়, অবিনাশবাবু সে ইতিহাসও লিখিয়াছেন। জীবন-চরিত 
লিখিতে গেলে যে সতানিষ্ঠা ও সংযমের আবশ্তক, এ পুস্তকে জ্ভাহ। সর্বতো- 
ভাবে প্রদশিত হইয়াছে” ভারতবর্ষ, পৌষ, ১৩৩৪ সাল। 

২। £র%% আমাদের মনে হয়, অবিনাশবাবু ভবিষ্ততে আক্ি কিছু না 
লিখিলেও গুধু এই জীবনী খানি লিখিয়াই বঙ্গসহিতো প্রসির্ধিলাভ 
করিবেন।” উদ্বোধন, মাঘ, ১৩৩৪ সাল। ৩০ বর্ধ। ১ম সংখ্যা )। 



(২) 

৩। ধক গিরিশের কবি-জীবন ও বর্মজীবন বিশ্লেষণ করিয়া 
তাহার শক্তি ও সাধনার কথা বিস্তারিত ভাবে বর্ণন করিতে ইতঃপূর্ব্ 
কাহাকেও অগ্রসর হইতে দেখি নাই । তাই অবিনাশচন্দ্রের এইপশ্বিরিশচন্জরু” 
পাইয়া আজ আমাদের এত আনন্দ। তিনি এই জীবন-কথা প্রণয়ন 
করিয়া গিরিশ-আপগোচনার সকল পথ স্তগম করিয়া দ্রিয়াছেন। গিরিশ- 
চন্ত্রকে জানিবার ও বুঝিবাঁর পক্ষে এই গ্রন্থ অতি উপাদেয় হইয়াছে ।” 

হিতবাদী, ১৮ই ফাল্তুন, ১৩৩৪ সাল। 
৪| পগিরিশবাবুর শেষ পনের বৎসরের ঘটন! অবিনাশবাঁবুর চক্ষের 

উপর ঘটিয়াছে, আর তাহার পূর্বের ঘটনাগুলি নান! সময়ে নানা প্রসঙ্গে 
তিনি গিরিশবাঁবুর নিজের মুখেই শুনিয়াছেন। সুতরাং অবিনাশবাবুর 
লিখিত গিরিশবাঁবুর এই জীবনী যে সত্য তথ্যপূর্ণ, তাহাঁতেও সন্দেহ 
করিবার কিছু নাই। +**%*% গিরিশচন্দ্রের এই জীবনী গ্রন্থে গ্রন্থকার 
গিরিশচন্দ্রের চরিত্রের যাহা! দোষ তাহাঁও যেমন না ঢাকিয়া প্রকাশ করিয়া- 
ছেনঃ তেমনই গ্িরিশচন্দ্রের চরিত্রের গুণাবলীও নিপুণ তুলিকায় ফুটাইয় 
তুলিয়াছেন। & * * অবিনাশবাবুর সরস ও সরল গুছান লেখার ফলে 
ইহা যেন আরও উপন্তাস হইয়াছে । *%*৮ 

বঙ্গবাসী, ১১ই চেত্র, ১৩৩৪ সাল। 
৫ | “ক *% * গিরিশচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভা এবং অনন্তসাঁধারণ 

চরিত্রধানি আঁলোচ্যগ্রন্থে আলেখ্যের ন্যায় ফুটিয়া উঠিয়াছে- গ্রস্থকারের 
বহবর্ষের সাধনা সার্থক। আজ অবিনাশবাবু তাহার সিদ্ধির সম্পদ দিয়া, 
বাঙ্গলা সাহিত্যের জীবনচরিত-বিভাঁগের গৌরব বৃদ্ধি করিলেন, সন্দেহ 
নাই। *% * * গ্রন্থকারের ভাষার স্বচ্ছতা ও অনাবিল গতিভঙ্গীর 
সরসতায় এই স্ববৃহৎ গ্রস্থথানি কোথাও আড়ষ্ট হয় নাই।” 

আনন্দবাজার পত্রিকা» ৭ই মাঘ, ১৩৩৪ সাল। 
৬1 পক *% কতকগুলি ঘটনা যেমন তেমন করিয়া লিপিবদ্ধ 

করিলেই যে,মান্ষের পরিচয় দেওয়া যায় নাঃ ইহ জীবনী-রচয়িতারা ভুলিয়া 
যায়। অবিনাঁশবাবু যে তাহা ভুলিয়া যাঁন নাই, ইহার অন্ত তিনি 
ধন্তবাদার্থ। গিরিশচন্ত্রের গার্হস্থ্য ও ধর্মজীবলের কথা সত্যসত্যই অদ্ভূত, 
এবং উহার অভ্যন্তরেই এই মহাঁকবির ও মহাসাধকের সকল শক্তি যে 
নিহিত, লেখক ইহাঁ ধরিয়া! ফেলিয়াছেন। গিরিশের মৃত্যুর পর যে সকল 



(৩ ) 

বার্দিক বলিয়াছিলেন যে গিরিশের পরিচয় তাহার। জানেন না, 
আমাদের অনুরোধ, অবিনাশবাবুর গ্রন্থ তাহারা অস্কতঃ ধার করিয়া লইয়া 
একবার পাঠ করেন। প্রত্যেক বঙ্গ-গৃহে এই পুস্তক আদৃত হৌক, ইহাই 
আমাদের ইচ্ছ! ।” আত্মশক্তি, ২৮শে পৌষ, ১৩৩৪ সাল । 

৭1 “% *্* ্গ অবিন্াশবাবুর গ্রন্থখানি পড়িয়া! কিন্তু যথার্থ ই তৃপ্তি 
পাইলাম । গিরিশচন্দ্রের মত মনীষীর চরিত্রকে বুঝিতে ও বুঝাঁইতে হইলে 
যে একাগ্র অধ্যবসায় ও একনিষ্ঠ শ্রদ্ধার প্রয়োজন, অবিনাঁশবাবুর তাহা 
তো আছেই, তাহা ছাড়া তাহার লিপি-নৈপুণ্যের গুণে গিরিশচন্দ্রের জীবন- 
কথা পরম ন্ুখপাঠ্য হইয়! উঠিয়াছে। * *” 

বাঙ্গলার কথাঃ ১৬ই মাঘ, ১৩৩৪ সাল। 

৮। ৭*% * গিরিশচন্দ্রের জীবনী রচনায় অবিনাশবাবুর যোগ্যতা! 
সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিবার উপায় নাই। কারণ তিনি ছিলেন স্বর্গীয় 
নাট্যকারের পার্খবপহচর। * * অবিনাঁশবাবু যে দীর্ঘকালব্যাপী অশ্রাস্ত 
পরিশ্রমে কাতর হন নি, এই বিরাট গ্রন্থথানি সে প্রমাণ দিচ্ছে। তথ্য ও 
উপাদান সংগ্রহে তীর .বাহাদুরী আছে বটে-কোন পাথর উল্টাতেই 
তিনি বাকি রাখেন নি।৮ নাঁচঘর, ৪১1 ফাল্তুন, ১৩৩৪ সাল। 

৯1 পক % %1700955519 %1096 1615) 20 01559176510 015 

9০:০১ 41010798517 1300055 509111518 00817012515 পা) 20০০10- 
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81, 17591 17321052159 91,001 19956 2 ০010 01 0015 ০০০৮ 

1) 1215 101159611101215- 00155 0005 95252 556005-80% 

19170215, [928, 
১৩1 পক্ষ ক %10175200001585 009 01 €06 ০1956 011057515. 

০0 0)5 6:62 00950651 2120 1085 0205 19961 21215 €০ চ115 

16 100 20 2170050 30956111917 00070012111655 200 200120, 
ক্ষ [61922155158 9০০9৮ 200. 1] 20015 (210 15095 

0510591.৮ 17015582105 2708 8155, 1928. 

প্রকাশক-_-গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এ সমন 
২*৩১।১ কর্ণওয়ালিস্ স্রী, কলিকাতা । 



নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু-লিখিত ভূমিকা সহ 
উ্বীজন্বিল্মাম্পচতক্র গঞ্জোসাম্যাক্স-শ্রলীজ 

বহু-চিত্র স্থশোভিত রসাল গল্পের বহি। 

সুন্দর সিক্ষের বাধাই,_মূল্য ১॥০ দেড় টাকা । 

"পুস্তকখানি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে নিঃশেষ না করিয়া উঠ্ঠিত 
পারিবেন না, এ কথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি । পুস্তকখানি 

ছাপা, কাগজ ও বীধাই ভাল এবং তাহার উপর বহু অভিনেতা 
অভিনেত্রী ছবিও তাহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে ।» 

বন্থমতী ( ৬ই পৌষ উরস 
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“্রঙ্গ-ব্যঙ এখন একরকম উঠিয়! যাইতে বসিয়াছে ; এ সময় অবিনা 
বাবু এই বইথানি ছাপাইয়া পাঠক-পাঠিকাগণকে ছুই দণ্ড আচে 
উপভোগ করিবার স্থযোগ প্রদান করিয়া ধন্তবাদার্থ হইয়াছেন। কি... 

হিসাবে পড় টাক! মূল্য খুব কমই হইয়াছে।” বার শ্রী , 

সেন বাহাদুর ।” ( ভারতবর্ষ, পৌষ, ১৬৩. 

গুরুদান চট্রোপাধ্যাী এগ সব্ল্ 
২৯৩১১, কর্ণওয়ালিস শ্রীট, কলিকাতা 








